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RESUMO 

 
FERNANDES, Diana Jaqueira. Em busca da saúde ético-política: a atuação da 
psicologia social no desastre em mineração. 2021. 158 f. Tese (Doutorado em 
Psicologia Social) – Faculdade de Psicologia, Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, São Paulo, 2021.  
 
Esta tese discute a saúde das populações atingidas por barragens de mineração sob 
o olhar da psicologia social. Sendo a causa do sofrimento e adoecimento associados 
ao desastre da Samarco (Vale/BHP Billiton), entendemos que o cuidado também deve 
ser parte do processo de reparação dos danos e que os impactos individuais não 
podem se desvincular de uma perspectiva social, dado o caráter político do 
agravamento da saúde. Nosso maior propósito é que as pessoas atingidas possam 
alterar as relações de poder estabelecidas historicamente pelo modelo de mineração 
empresarial produtor de riscos e exercer potência de ação sobre suas próprias 
condições vitais e poder sobre o seu território. Propomos assim, o conceito de saúde 
ético-política na interface com o sofrimento ético-político para superar dicotomias 
entre corpo e mente, objetividade e subjetividade. A saúde é entendida neste trabalho 
como potência de ação transformadora, que é a capacidade de afetar e ser afetado 
pelo mundo, pelas experiências dos encontros dos sujeitos entre si, que se encontra 
na ordem da convivência humana, da dimensão da desigualdade social e da justiça. 
Estas ideias estão fundamentadas na teoria dos afetos de Espinosa. A pesquisa de 
campo aconteceu no ano de 2016 na cidade de Barra Longa (MG), a sede urbana 
mais atingida em todo o trajeto dos rejeitos oriundos do rompimento da barragem de 
Fundão, em 2015. O referencial metodológico utilizado foi a Pesquisa Ação 
Participante, realizada nos seguintes espaços de ação: o cotidiano na cidade; as 
assembleias, atos e reuniões; as atividades do Coletivo de Saúde do Movimento dos 
Atingidos por Barragens (MAB). Nossas análises, reunidas em unidades, buscaram a 
expressão dos afetos mais potentes, paralelamente às ações e ideias, por meio das 
queixas apresentadas pela população em espaços públicos, e indicaram que: i. a 
vivência na cidade “canteiro de obras” presentificava o desastre, produzindo 
movimentos ora ativos, ora reativos, perfazendo muito da dinâmica cotidiana; ii. nesse 
contexto, as queixas de sofrimento e adoecimento, fundamentadas nas imagens de 
seus corpos, não foram reconhecidas nem tampouco assistidas pela empresa ou pelo 
poder público municipal, o que fortalecia a cadeia de afetos tristes; iii. a questão da 
saúde foi ganhando legitimidade como pauta política dentre os interlocutores, e a 
insistência pelo cuidado, ela própria, se transformou em produção de saúde ético-
política. Em suma, nossas análises apontaram que a produção de saúde ético-política 
da população atingida deve superar a heteronomia, bem como visões naturalizantes 
e individualizantes, e ter como condição o poder de decisão e participação das 
pessoas atingidas sobre o próprio processo de cuidado, assim como no processo de 
reparação de danos como um todo, ou ainda, as ações de cuidado em saúde devem 
estar em concordância com as estratégias de vida.   
 
 
Palavras-chave:  desastre em mineração; psicologia social; saúde ético-política; 
afeto.   
 

 
 



 
 

ABSTRACT 
 

FERNANDES, Diana Jaqueira. In search of ethical-political health: the role of 
social psychology in the mining disaster. 2021. 158 f. Thesis (Ph. D. in Social 
Psychology) – Faculdade de Psicologia, Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, São Paulo, 2021.  
 
This thesis discusses the health of populations affected by mining dams from the 
perspective of social psychology. As the cause of the suffering and illness associated 
with the Samarco disaster (Vale / BHP Billiton), we understand that care must also be 
part of the damage repair process and that individual impacts cannot be separated 
from a social perspective, given the character political worsening of health. Our 
greatest purpose is that the affected people can change the power relations historically 
established by the risk-producing business mining model and exercise power of action 
over their own vital conditions and power over their territory. Thus, we propose the 
concept of ethical-political health at the interface with ethical-political suffering to 
overcome dichotomies between body and mind, objectivity and subjectivity. Health is 
understood in this work as a power of transformative action, which is the ability to affect 
and be affected by the world, by the experiences of the subjects' encounters with each 
other, which is found in the order of human coexistence, the dimension of social 
inequality and justice. These ideas are based on Espinosa's theory of affects. The field 
research took place in 2016 in the city of Barra Longa (MG), the urban area most 
affected in the entire path of tailings arising from the rupture of the Fundão dam in 
2015. The methodological framework used was the Participant Action Research, 
carried out in the following areas of action: everyday life in the city; assemblies, acts 
and meetings; the activities of the Coletivo de Saúde of the Movimento dos Atingidos 
por Barragens (MAB). Our analyzes, gathered in units, sought the expression of the 
most powerful affections, in parallel to the actions and ideas, through the complaints 
presented by the population in public spaces, and indicated that: i. the experience in 
the city “construction site” made the disaster present, producing movements that are 
sometimes active, sometimes reactive, making up much of the daily dynamics; ii. in 
this context, complaints of suffering and illness, based on the images of their bodies, 
were neither recognized nor assisted by the company or by the municipal government, 
which strengthened the chain of sad affections; iii. the health issue was gaining 
legitimacy as a political agenda among the interlocutors, and the insistence for care, 
itself, became an ethical-political health production. Finally, our analyzes pointed out 
that the production of ethical-political health of the affected population must overcome 
heteronomy, as well as naturalizing and individualizing views, and have as a condition 
the decision-making power and participation of the affected people in the care process 
itself, as well as as in the damage repair process as a whole, or even, health care 
actions must be in accordance with life strategies.    

 
 

Keywords: mining disaster; social psychology; ethical-political health; affection. 
 

 

 

 



 
 

RESUMEN 
 

FERNANDES, Diana Jaqueira. En busca de la salud ético-política: el papel de la 
psicología social en el desastre minero. 2021. 158 f. Tesis (Ph. D. en Psicología 
Social) – Faculdade de Psicologia, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São 
Paulo, 2021.  
 
Esta tesis analiza la salud de las poblaciones afectadas por las represas de relaves 
mineros desde la perspectiva de la psicología social. Siendo la causa del sufrimiento 
y la enfermedad asociados con el desastre de Samarco (Vale / BHP Billiton), 
entendemos que la atención también debe ser parte del proceso de reparación de 
daños y que los impactos individuales no pueden separarse desde una perspectiva 
social, dado el carácter de agravamiento político de salud. Nuestro principal propósito 
es que las personas afectadas puedan cambiar las relaciones de poder históricamente 
establecidas por el modelo de minería empresarial generadora de riesgo, y ejercer 
poder de acción sobre sus propias condiciones vitales y poder sobre su territorio. Así, 
proponemos el concepto de salud ético-política como interfaz con el sufrimiento ético-
político para superar las dicotomías entre cuerpo y mente, objetividad y subjetividad. 
La salud se entiende en este trabajo como un poder de acción transformadora, con  la 
capacidad de afectar y ser afectado por el mundo, por las vivencias del encuentro de 
los sujetos entre sí, que se encuentran en el orden de la convivencia humana, la 
dimensión de la desigualdad social y la justicia. Estas ideas se basan en la teoría de 
los afectos de Espinosa. La investigación de campo se llevó a cabo en 2016 en la 
ciudad de Barra Longa (MG), el área urbana más afectada en todo el recorrido de los 
relaves provenientes de la ruptura de la presa Fundão en 2015. El marco metodológico 
utilizado fue la Investigación Acción Participante, realizada en las siguientes áreas de 
acción: vida cotidiana en la ciudad; asambleas, actos y reuniones; las actividades del 
Colectivo de Salud del Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). Nuestros 
análisis, reunido en unidades, busca la expresión de los afectos más poderosos, en 
paralelo a las acciones e ideas, a través de las denuncias presentadas por la población 
en los espacios públicos, e indicaron que: i. la experiencia en la “obra” de la ciudad 
hizo presente el desastre, produciendo movimientos a veces activos, a veces 
reactivos, conformando gran parte de la dinámica cotidiana; ii. en este contexto, las 
denuncias de sufrimiento y enfermedad, basadas en las imágenes de sus cuerpos, no 
fueron reconocidas ni asistidas por la empresa ni por el gobierno municipal, lo que 
fortaleció la cadena de tristes afectos; iii. el tema de la salud fue ganando legitimidad 
como agenda política entre los interlocutores, y la insistencia por el cuidado, en sí 
misma, se convirtió en una producción de salud ético-política. Finalmente, nuestros 
análisis señalaron que la producción de salud ético-política de la población afectada 
debe superar la heteronomía, así como las visiones naturalizadoras e 
individualizadoras, y tener como condición el poder de decisión y participación de las 
personas afectadas en el propio proceso de atención, así como en el proceso de 
reparación de daños en su conjunto, o incluso, las acciones asistenciales deben estar 
acordes con las estrategias de vida. 
 
 
Palabras clave: desastre minero; psicología social; salud ético-política; afecto. 
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CONTAM AS PESSOAS ATINGIDAS1 

 

No dia 05 de novembro, os moradores de Barra Longa ficaram em alerta. A 

barragem na cabeceira do rio tinha arrebentado. Quatro horas da tarde, poucos 

minutos depois do rompimento, as emissoras de TV já estavam reportando... 

Mostravam Bento Rodrigues destruída, um mar de lama, e reprisavam mil vezes 

aquela cena chocante do carro em cima da casa. Bento não estava tão perto de 

Barra Longa, porém, a lama chegaria com certeza pelo caminho do rio. Mas, 

chegaria como? Só se falava disso aquele dia. Um morador ameaçou outro, disse 

que iria chamar o sargento para prendê-lo caso não parasse de causar terror e 

pânico quando atiçava às pessoas a tirar as coisas de dentro de casa. A opinião do 

sargento é de que não havia perigo. Uma outra pessoa ligou para um funcionário 

da Samarco em busca de uma informação mais segura, ao que respondeu não 

precisar se preocupar, pois a lama não sairia da caixa do rio. Muitas pessoas 

achavam que a lama viria assentando no caminho e desceria só água, água suja. 

Mas, ela tinha passado por Paracatu e Campinas muito alta. Como que não sairia 

da caixa do rio? As notícias estavam desencontradas. À noite, algumas pessoas 

foram para a ponte do Gualaxo ver a lama chegar, outros ficaram até mais tarde na 

pracinha, e muitos foram dormir. Às duas e pouco da manhã, aquele barulho 

estranho, forte, pá, pá, pá, pá. Parecia o som de um helicóptero cortando tudo, 

aquela bateção. O cheiro também era muito forte, cheiro ruim, parecia óleo 

queimado. No caso de enchente, a água do rio vai subindo aos poucos, mas a lama 

de rejeito não, ela ia chegando em camadas, grossa, uma por cima da outra, 

arrastando tudo que tinha pela frente. Primeiro, não acreditavam que ela sairia do 

rio, depois não acreditavam que chegaria na pracinha, não acreditavam que entraria 

na rua, e, por último, não acreditavam que chegaria na porta da prefeitura. A lama 

chegou na prefeitura por volta de 5 horas da manhã, inundando a velha Barra Longa. 

 

 

 

 

                                                             
1 A escrita deste prelúdio teve como fonte as falas de algumas pessoas atingidas durante conversas 
pessoais que foram registradas em diário de campo. A narrativa é uma construção da pesquisadora, 
que buscou preservar as expressões ditas pelas pessoas.   
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1. INTRODUÇÃO  

 

O desastre de Fundão foi transmitido pela mídia logo após o momento do 

rompimento da barragem, mostrando em seguida, o acompanhamento dia-a-dia do 

curso destrutivo que a lama fazia até alcançar o mar, no litoral do Espírito Santo. Como 

muitos brasileiros, acompanhei as notícias. As imagens chocantes de lugares 

inundados pelos rejeitos e pessoas desesperadas, parecem ter se vinculado a outra 

experiência pessoal, distante no tempo e no espaço, quando a minha cidade, Ipiaú-

Bahia, passou a viver a implantação de uma mineradora no começo dos anos 2000.  

Lembro-me dos estrangeiros circulando pela cidade, os comentários boca a 

boca sobre a mina e as poucas notícias esclarecedoras, a ambiguidade sentimental 

dos moradores que ora sentiam-se desrespeitados e receosos com a chegada de 

centenas de trabalhadores do sexo masculino de outras regiões, com o aumento 

escalar nos preços dos imóveis e da terra, ora animados com a circulação de dinheiro 

e a criação de novas oportunidades. Essas são recordações do momento da 

implantação, quando eu ainda vivia em Ipiaú, mas logo foi se assemelhando com o 

que será contado neste trabalho. 

O exemplo acima era da mineradora Mirabela, de nome atual Atlantic Níckel, 

uma empresa de capital britânico que atua no mercado global com o concentrado de 

níquel. A megamineração é um modelo de produção econômica que o Brasil vem 

adotando como exportador de commodities primárias para o mercado global e que 

contém riscos, pode-se dizer, embutidos em suas atividades. Riscos esses que, no 

caso de Fundão, de propriedade da Samarco, pertencente à Vale e à anglo-

australiana BHP Billiton, junto à ausência de fiscalização do Estado brasileiro, 

significou uma tragédia.  

Este trabalho, portanto, se refere ao contexto do caminho devastador percorrido 

pelo rejeito de mineração na bacia do Rio Doce, que impôs a sua presença de modo 

totalizante e violento às populações moradoras desta região. A título de 

contextualização, lembra-se que no dia 5 de novembro de 2015, o rejeito da mineração 

de ferro retido em uma das barragens do complexo de Germano, de propriedade da 

Samarco (Vale/BHP Billiton) desceu a calha em direção ao povoado de Bento 

Rodrigues. A lama2 alcançou o litoral do estado do Espírito Santo dezesseis dias 

                                                             
2 Nome utilizado pelos moradores ao rejeito da mineração.  
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depois do rompimento da barragem. No percurso de 663 km de rios, atingiu 39 

municípios e povoados rurais e alterou de forma profunda a vida humana e o 

ecossistema de toda a área da várzea e entorno dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e 

Doce (POEMAS, 2015). 

Em contra fluxo, a relação social que esta tese se propõe é promover bons 

encontros com essas pessoas, dialogando com elas e opondo-se à exploração 

unilateral do conhecimento e necessidades das mesmas, de modo a colaborar com a 

ampliação dos direitos das pessoas atingidas por barragens de mineração, 

especialmente no que se refere à interferência do desastre na saúde das pessoas. 

Minha inserção nesse contexto se deu quatro meses após o rompimento, em 

abril de 2016, por meio do contato feito com o Movimento dos Atingidos por Barragens 

(MAB), quando visitei Barra Longa para conhecer a realidade atingida pela lama e 

construir, a partir da conversa com os moradores, o pré-projeto da presente pesquisa. 

O MAB se autodenomina um movimento popular, reivindicatório e político que atua 

para a garantia dos direitos das populações atingidas por barragens de água e rejeitos 

de mineração e que teve sua origem no final da década de 1970, quando os atingidos 

pelas barragens de Tucuruí (PA), Itaipu (binacional com o Paraguai), Sobradinho (BA), 

Itaparica (BA/PE) lutavam por indenizações justas.  

 A indicação da cidade de Barra Longa para realização desta pesquisa teve três 

motivos. Primeiro, ao contrário dos atingidos de Bento Rodrigues, em que as famílias 

foram todas realocadas para a área urbana de Mariana, em Barra Longa os atingidos 

permaneceram dentro da cidade destruída, o que facilitaria um trabalho coletivo. Outra 

razão é que em Barra Longa já havia algumas iniciativas de investigação sobre a 

saúde da população3, em que esta pesquisa ação poderia agregar. Na ocasião da 

minha visita à cidade, o Movimento apresentou a demanda de trabalho no cuidado à 

saúde dos atingidos, por considerar significativo o adoecimento da população em 

decorrência do desastre, o que abriu a possibilidade desta pesquisa se realizar aos 

moldes da pesquisa ação participante (PAP). Além disto, a parceria com a psicologia 

interessou o MAB também porque este não possuía acúmulo de trabalho no tema da 

saúde.  

                                                             
3 Como a pesquisa do EpiSUS – Epidemiologia Aplicada ao Serviço do Sistema Único de Saúde 
(Ministério da Saúde), e o Grupo de Extensão e Apoio em Saúde da Universidade Federal de Ouro 
Preto (GEAS/UFOP).  
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A cidade de Barra Longa, cujo nome foi dado por causa de uma área de terra 

que se forma no encontro dos rios Gualaxo do Norte e Carmo, foi povoada a partir do 

garimpo de ouro nos rios da região entre 1701 e 1704 (IBGE, 2010)4. Segundo o último 

censo do IBGE, em 2010, viviam neste município (incluindo extensa área rural) 6.143 

habitantes. Os moradores relataram que a lama chegou à cidade 10 horas depois do 

rompimento da barragem e que alcançou aproximadamente 8 metros acima do nível 

do rio destruindo casas5, praça, pista de caminhada, creche, escola, campos de 

futebol, estrada, parque de exposições, igreja, etc. Eles sabiam que a barragem havia 

rompido, pois a mídia noticiou o fato, mas tinham dúvida sobre como a lama chegaria 

à cidade. Assim como os moradores de Bento Rodrigues, tampouco os de Barra 

Longa foram avisados pelas autoridades dos riscos iminentes. 

Desde o começo até o fim da cidade de Barra Longa, a lama modelava o 

cenário. Como era aquele lugar antes da lama? Para os olhos de quem olha pela 

primeira vez não dava para imaginar o antes. As margens do rio foram destruídas e a 

cor marrom ia desde o leito do rio até a marca da altura alcançada. A lama construiu 

a sua própria margem, marcada em árvores, pedras, muros, casas e especialmente 

na vida das pessoas. 

Pois bem, estando em Barra Longa para realizar a pesquisa, o Movimento me 

apresentou a necessidade de cuidado à saúde mental das pessoas atingidas da 

cidade e do campo. Acatada a indicação, no decorrer da pesquisa, que ocorreu entre 

os meses de agosto a dezembro de 2016, foi se confirmando a hipótese teórica que 

orienta o presente trabalho, de que a saúde mental é uma dimensão da saúde ético-

política, cuja gênese e desenvolvimento se ampliam para além do psiquismo. O que 

eles apresentavam como saúde mental muitas vezes dizia respeito a queixas e 

adoecimentos físicos sempre associados às mais diversas tristezas, sobretudo, as 

próprias tristezas em si experimentadas pelo desastre tecnológico.   

Assim, a pesquisa foi configurando seu objetivo em ato, frente à urgência das 

ações e à complexidade dos problemas que se avolumavam, decorrentes do desastre 

que havia começado meses antes e continuava presente no dia a dia dos moradores. 

Muitos graças ao descaso, à falta de espaços de participação das pessoas atingidas, 

                                                             
4 Censo Demográfico 2010. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE. Disponível em: < 
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=310570 >. Acesso em: 26 Mai 2016.    
5 Segundo a Samarco (Vale/BHP Billiton), 80 famílias foram desalojadas de suas casas por causa do 
rejeito. Disponível em http://www.samarco.com/mapa-de-acao/.  

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=310570
http://www.samarco.com/mapa-de-acao/
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ao não reconhecimento dos efeitos da lama na saúde das pessoas por parte da 

Samarco e do poder público, representado pela Secretaria Municipal de Saúde, que 

declaravam não haver problemas significativos em saúde decorrentes do desastre que 

apresentassem demandas para ações ou políticas específicas de cuidado. Dessa 

forma, outra necessidade foi se destacando: a de organizar a população para buscar 

apoio, ou melhor, exigir o que lhe é de direito, o cuidado à saúde.   

Nesse sentido, portanto, transformar a questão da saúde em pauta política e 

produção de conhecimento desde a perspectiva da Psicologia Sócio-histórica se fez 

pertinente num contexto complexo em que os impactos à saúde necessitaram da luta 

política em busca de serem reconhecidos, e que faz parte do conjunto de 

responsabilização e reparação pelo crime na bacia do rio Doce.   

Do ponto de vista teórico, tal necessidade significa a adoção de categorias da 

psicologia socio-histórica que olham a saúde pela dimensão ético-política como 

proposto pelo conceito de saúde ético-política (SAWAIA, 2003). De um lado, por 

entender que a saúde é ter potência e poder de luta pelo direito à saúde, que na 

experiência local envolveu esforços para o acesso ao cuidado em saúde, denúncias, 

responsabilização da Samarco (Vale/BHP Billiton) e busca por informação. Por outro 

lado, é ético-político, pois o sofrimento dos atingidos é uma questão prioritária de 

saúde, ele condensa o fenômeno material, social, político, subjetivo (mente e corpo). 

O sofrimento deve ser analisado à luz de questões sociais, que vão explicitando a 

dinâmica das relações especialmente entre a população atingida, as empresas, o 

Estado e o modelo de mineração que o Brasil vem adotando.  

 Assim, trabalhar a saúde na perspectiva ético-política nesse contexto demanda 

atuar na dialética entre as forças sociais atuantes no território e a potência de 

participação social de cada morador, superando dicotomias. A concepção que 

trabalhamos no Nexin (Núcleo de Pesquisa Dialética Exclusão/Inclusão Social)6 

entende a saúde como um rio de afluentes sociais e confluências afetivas, localizado 

nos territórios da paixão e imaginação de Espinosa e nas concepções de sentido e 

significado de Lev Vigotski. 

Em síntese, a tese tem então como objetivo oferecer reflexões sobre a saúde 

dos atingidos pela barragem de Fundão, a partir da perspectiva psicossocial, para 

ampliar a concepção de saúde para além do biológico, como estado de bem-estar 

                                                             
6 Núcleo de pesquisa da PUC-SP coordenado pela professora Bader Sawaia.  
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físico, psíquico e social. Isto significa adotar a ideia de “saúde ético-política” para 

pensar o processo saúde/doença à luz da desigualdade social, das necessidades do 

corpo e da mente como um todo e o modo como essas necessidades se relacionam 

com o território que habitam e com o cuidado à saúde que lhes são oferecidos. Como 

objetivos específicos: i) conhecer os sentidos, ideias e emoções, ações e relações dos 

moradores de Barra Longa com o desastre e suas consequências; ii) analisar as 

relações que mediam a saúde ético-política neste contexto; iii) contribuir para a 

discussão teórica do conceito de saúde ético-política; iv) colaborar com a ampliação 

dos direitos dos atingidos em casos de desastre para além do impacto econômico, 

demonstrando a necessidade de reparação psicossocial.  

A corrente de que trata esta tese, está circunscrita no tempo e no espaço, que 

seja, na cidade de Barra Longa no segundo semestre de 2016. É imperativo marcar 

essa especificidade, pois a lama destruiu cada lugar de uma maneira diferente, 

mediada por questões geográficas e características históricas e culturais próprias de 

cada localidade, incluindo aí a força de resistir da população atingida. Entretanto, em 

função das conexões pela causa do desastre, é possível trazer as reflexões desta tese 

para o conjunto das questões em saúde da bacia do rio Doce, considerando que o 

rompimento da barragem produziu uma trágica unificação desse território, que 

envolveu as pessoas atingidas pela barragem em uma experiência comum 

comandada pela força soberana da lama.  

Ocorreram outros rompimentos de barragens de mineração no estado de Minas 

Gerais, como a da empresa Itaminas, município de Itabirito (1986); empresa 

Mineração Rio Verde, município de Nova Lima (2001); empresa Mineradora Rio 

Pomba Cataguases, município de Miraí (2006 e 2005); empresa Companhia 

Siderúrgica Nacional, município de Congonhas (2008); empresa não disponibilizada 

pelo IBAMA, município de Itabira (2008); empresa Herculano Mineração, município de 

Itabirito (2014) (POEMAS, p. 47, 2015). Contudo, mesmo compreendendo que os 

rompimentos estão imbricados ao atual modelo de produção mineral, após Fundão, 

com a sua gravidade e repercussão, penso que ninguém esperava que fosse ocorrer 

outro rompimento em seguida. Infelizmente, no dia 25 de janeiro de 2019, romperam-

se três barragens do complexo da Vale em Brumadinho, com 272 mortes imediatas. 

Essa sequência trágica vai mostrando de maneira radical o potencial de reincidência 

dos desastres. 
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E essa repetição está presente também para aqueles que vivem sob ameaça 

do próximo rompimento. A Professora Karine Carneiro, no exame de qualificação 

desta tese, trouxe a informação de que as pessoas que vivem em áreas próximas às 

barragens têm se referido à lama invisível, que pode não trazer problemas 

respiratórios, mas traz tristezas e adoecimentos a partir da incerteza da vida diante do 

risco que a barragem representa. É o que acontece, atualmente, em Ouro Preto, Barão 

de Cocais, Itatiaiuçu, Macacos, dentre outras localidades, no estado de Minas Gerais. 

Esta colocação, de relacionar a vivência das pessoas no território pela via da 

mineração, fez lembrar um trecho do livro Maquinação do Mundo: Drummond e a 

mineração, de José Miguel Wisnik (2018) em que “burila” as poesias do itabirano e a 

história da mineração.  

 

Associar os acontecimentos de Itabira e de Mariana não significa equipará-
los – um é efeito do lento desenrolar de uma exploração que opera em surdina 
ao longo de décadas, de modo crônico, localizado e praticamente invisível na 
cena pública nacional; outro eclode súbito e estrondoso, esparramado no 
espaço e reconhecido imediatamente como a maior hecatombe 
socioambiental do país, desmascarando a pulsão destrutiva da sanha 
extrativa e acumuladora. Embora diferentes, no entanto, o acontecimento 
catastrófico de Mariana, com tudo que tem de fragoroso e letal, pode ser visto 
como o raio que ilumina o que há de silencioso e invisível na catástrofe de 
Itabira. Ambos envolvem a mesma região, a mesma empresa, e fazem parte 
da mesma história, que começa na altura de 1910 com a corrida das 
empresas inglesas, norte-americanas, alemãs e francesas ao quadrilátero 
ferrífero mineiro, com a instalação da Itabira Iron Ore Company, que 
prossegue com um longo período de disputas travadas sobre as condições 
dessa exploração mineral até o final dos anos de 1930, tomando impulso com 
a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, em 1942, e a 
correspondente exportação do minério de ferro itabirano para a indústria 
bélica aliada, acelerando-se exponencialmente, com a articulação dessas 
jazidas à produção mundial do aço no pós guerra (...). Ambos expõem as 
maquinações sem peias que vão convertendo compactas montanhas de 
minérios em precárias e periclitantes montanhas de rejeitos (kindle, posição 
368).    

  

O acontecimento do rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho, traz 

“luz” às catástrofes invisíveis quando direciona o olhar da sociedade para o que ocorre 

com os territórios minerados e seus habitantes e, ainda, com o povo brasileiro, ao se 

considerar o modelo de produção extrativa mineral atual.  

É sobre essa questão, de os rompimentos de barragens estarem associados a 

uma dimensão estrutural da atividade mineradora, que trata o capítulo 2, em seguida. 

Já o capítulo 3 expõe a revisão bibliográfica sobre o tema da saúde das pessoas 

atingidas na bacia do rio Doce nos últimos 5 anos. A revisão contou com artigos e 
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capítulos publicados no meio científico e também com relatórios produzidos no âmbito 

do processo da reparação de danos.  

Seguindo o fluxo do levantamento bibliográfico, o capítulo 4, que traz a 

sustentação teórica da tese, inicia apresentando uma revisão da confluência 

“psicologia e desastres”, em que se destacam as concepções do fenômeno desastre 

e também as linhas de atuação dos psicólogos no campo. Em seguida, a fim de 

introduzir o tema da saúde a partir da filosofia de Espinosa, mencionam-se os 

trabalhos de dois autores brasileiros que trabalham essa interlocução e, ao final, a 

construção teórica da saúde ético-política. 

O referencial metodológico, exposto no capítulo 5, apresenta inicialmente as 

diretrizes da pesquisa de campo que seguiu a orientação da PAP, investigando e 

intervindo junto as pessoas atingidas, compreendendo que o compromisso da 

pesquisa foi responder ao sofrimento e à demanda de trabalho no cuidado em saúde. 

A próxima subdivisão traz os elementos de campo em camadas distintas, de maneira 

que estes fiquem claros para o leitor e, depois, um breve histórico do MAB. Na última 

parte do capitulo tem-se um relato de campo detalhado, em que se pretende iniciar a 

análise ao explicitar o desenvolvimento da pesquisa em sua complexidade e, ao 

mesmo tempo, trazer o contexto em foi desenvolvida.  

O capítulo subsequente, 6, apresenta a análise por meio de três unidades ao 

trazer aqueles afetos, ações e ideias mais potentes das pessoas atingidas de Barra 

Longa: a cidade canteiro de obras, as queixas de sofrimento e adoecimento e, a saúde 

como pauta política. O último subitem, O depois da pesquisa de campo, se refere a 

um breve histórico das ações em saúde em que a população presente na pesquisa 

esteve envolvida entre os anos 2017 e 2020, e colabora com as reflexões realizadas 

nas unidades. O último capítulo busca trazer uma síntese da tese.  
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A MONTANHA PULVERIZADA7 

 

Carlos Drummond de Andrade 

 

Chego à sacada e vejo a minha serra,  

a serra de meu pai e meu avô,  

de todos os Andrades que passaram  

e passarão, a serra que não passa.  

 

Era coisa dos índios e a tomamos  

para enfeitar e presidir a vida  

neste vale soturno onde a riqueza  

maior é sua vista e contemplá-la.  

 

De longe nos revela o perfil grave.  

A cada volta de caminho aponta  

uma forma de ser, em ferro, eterna,  

e sopra eternidade na fluência.  

 

Esta manhã acordo e  

não a encontro.  

Britada em bilhões de lascas  

deslizando em correia transportadora  

entupindo 150 vagões no trem-monstro de 5 locomotivas  

- o trem maior do mundo, tomem nota –  

foge minha serra, vai  

deixando no meu corpo e na paisagem  

mísero pó de ferro e este não passa. 

 

 

 

 

                                                             
7 (WISNIK, posição 421, 2018).  
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2. POR QUE UMA “TRAGÉDIA ANUNCIADA”?8 

 

 Uma barragem de contenção de rejeitos faz parte de um complexo minerador 

que, por sua vez, integra o complexo das Indústrias Extrativas Minerais (IEM) que 

inclui outros recursos naturais, como o petróleo e gás. O material armazenado em 

barragens resulta da ação de extração dos minérios em que separa-se a parte que 

interessa daquela que não interessa, ou seja, o rejeito é um subproduto não utilizado 

do tratamento dos minérios. A produção dele é um impacto original da mineração. Sua 

geração e armazenamento tendem a ser crescentes por três motivos combinados: 

pelos ciclos de preços, pela redução qualitativa e quantitativas das reservas e pelo 

aumento do volume da extração.  

 

Sua disposição sob a forma típica de polpa de água com solo (lama) demanda 
o uso de áreas extensas e “grandes estruturas de terra ou rejeitos grossos 
(barragens)” (Ferrante, 2014, p. 6) para sua contenção, construídas por 
processos de alteamento sucessivos. No caso da Samarco, a lama 
corresponde a cerca de 30% dos resíduos derivados do tratamento, 
somando-se a ela resíduos de “granulometria mais grosseira, denominado 
rejeito arenoso” (Ávila & Sawaya, 2011, p. 388), que correspondem a 70% 
(SUPRAM-ZM, 2008, p. 6) (POEMAS, 2015, p.27). 

 

Os rompimentos de barragens têm sido cada vez mais frequentes no mundo e 

essa tendência, dentre os outros determinantes, possui relação com implantação de 

megaminas viabilizadas pelas inovações tecnológicas que, por sua vez, permitem 

minerar a partir de reservas com concentrações menores. Essas concentrações cada 

vez mais limitadas, produzem mais rejeitos, aumentando o volume a ser depositado 

nas barragens (POEMAS, 2015).   

Essas estruturas de engenharia, que, pelas magnitudes e repercussões, 

passaram a se tornar um problema para a sociedade brasileira após o rompimento 

das barragens de Fundão e B1, da Mina do Córrego do Feijão, antes eram vistas 

majoritariamente como uma solução de destinação ao rejeito, quando começaram a 

ser construídas na década de 19709. Junto a essas megaestruturas depositórias, além 

das minas de extração, estão associados sistemas de redes que garantem a fluidez 

na produção, como minerodutos, estradas, ferrovias e portos. 

                                                             
8 A expressão “tragédia anunciada” foi utilizada por pessoas atingidas logo após o rompimento de 
Fundão, e se transformou em uma expressão habitual no meio atingido.  
9 No curso Economia Política da Mineração, em 15/07/2020, o professor Luiz Jardim (UFF), comentava 
que na década de 1970, o rejeito de mineração em Oriximiná (PA) era despejado em um lago.  
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O Complexo Alegria, de propriedade da Samarco Mineração (Vale/BHP 

Billiton), que iniciou as atividades em 1992, possui três cavas de extração principais. 

Entre o processo de extração e comercialização da matéria-prima mineral, há uma 

sequência de operações que precisam ocorrer próximas ao local de extração para 

transportar o rejeito e reduzir os custos. O complexo de barragens de rejeito de 

Germano era composto por três estruturas de propriedade da mesma mineradora, 

qual sejam, Germano, Santarém e Fundão.  

Dentre as três, a última era a mais nova das barragens, com operação iniciada 

em 2008, e cuja projeção de vida útil seria até o ano 2022. O complexo de barragens 

de Germano também recebia rejeitos advindos de minérios tratados nas usinas da 

Samarco advindas da Vale (POEMAS, 2015). Por este motivo, é importante destacar 

a responsabilidade da empresa Vale na ocasião do desastre, pois além de ser uma 

das proprietárias da Samarco, operava ativamente na barragem rompida.   

O estudo de Davies e Martin (2009), citado no relatório do Poemas (2015), 

observou que existem relações entre o aumento do número de incidentes de 

barragens no mundo e a variação no ciclo de preços dos minérios, commodities 

cotadas nas bolsas de valores. No caso do Brasil, houve uma intensificação 

expressiva da produção mineral no país entre os anos de 2001 e 2011, período esse 

nomeado de superciclo das commodities (SILVA et. al., 2016; POEMAS, 2015; 

MILANEZ et. al., 2016), em que o crescimento de 550% na produção mineral 

colaborou para um aumento de 156% da participação da IEM no Produto Interno Bruto 

(PIB) (SILVA et. al., 2016). Para se ter uma ideia, a tonelada do minério de ferro que 

em 2003 custava 32 dólares, chegou ao patamar de 196 dólares em 2008 (POEMAS, 

2015).  

Esses aumentos tiveram dois motivos principais, primeiro, o relativo ao alto 

consumo de minério de ferro por parte da China (SILVA et. al., 2016), que estimulado 

pela industrialização e urbanização do país (e também da Ásia), elevou os preços das 

commodities muito acima das médias históricas (MILANEZ et. al., 2016). O segundo 

motivo se refere à política de crescimento econômico do Brasil baseada em bens 

primários, que produzia a chamada reprimarização da economia. O Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) teve papel central nessa política 

de estímulo ao setor mineral, que financiou grandes projetos, incluindo as obras de 

infraestrutura para exportação de commodities.  
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Estas relações também estavam fortemente vinculadas aos acordos comerciais 

que se propunham a alterar a geopolítica mundial. Considerando as determinações 

políticas e econômicas do Brasil que combinava interesses de setores da burguesia 

interna, garantindo sua margem de lucro, e maiores investimentos nas camadas mais 

pobres da população, atuava também na redução da desigualdade social. Esse 

período, que correspondeu ao governo Lula, foi denominado de 

neodesenvolvimentista (SILVA et. al., 2016). 

Sendo então o preço das commodities minerais caracterizados por forte 

volatilidade, a partir de 2011, a curva passou a decrescer. Entre os anos de 2011 e 

2014, o valor da tonelada do minério de ferro caiu em 41%, e o valor da exportação 

de minérios no Brasil passou de 44,2 bilhões de dólares para 28,4 bilhões. Assim 

como a alta dos preços dos minérios causam alterações na dinâmica das 

mineradoras, também nos períodos de retração econômica isso acontece. Pequenas 

e médias empresas que possuíam um maior custo operacional, terminaram por 

encerrar suas atividades nesse período, e as mineradoras de grande porte optaram 

por ampliar a extração a fim de compensar as perdas de lucro (MILANEZ et. al., 2016).  

De modo geral, num contexto de variação exorbitante de preços, passa a haver 

uma série de ações inseguras como: as mudanças na qualidade dos serviços de 

engenharia, pressão para que agências ambientais acelerem o licenciamento, uso de 

tecnologias inapropriadas ou escolha de locais inadequados para a execução dos 

projetos, intensificação da produção, pressão por redução de custos. Essas ações 

induzem uma maior situação de vulnerabilidade em segurança do trabalho e também 

em segurança de barragem. Esse tipo de comportamento coorporativo pode ser 

associado com o processo de construção da barragem de Fundão (POEMAS, 2015).  

 

Ela entrou em operação em 2008, exatamente quando os preços do minério 
de ferro passavam por seu pico. Seu licenciamento foi realizado por 
instituições que passam por intenso processo de precarização, sendo sua 
aprovação vinculada a uma série de condicionantes. Da mesma forma, a 
empresa passou por um processo de elevação considerável de 
endividamento, sem o correspondente aumento de receita, dentro de um 
contexto de crescente pressão de investidores pela manutenção dos níveis 
de rentabilidade previamente atingidos (Nieponice, Vogt, Koch, & Middleton, 
2015). Há indícios, principalmente associados ao aumento significativo dos 
acidentes de trabalho, de que tal pressão causou uma intensificação no 
processo produtivo e, possivelmente, negligência com aspectos de 
segurança (POEMAS, 2015, p.15-16).  
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O Ministério do Trabalho e Previdência Social (2016), em relatório sobre o caso, 

analisou a obra de engenharia da barragem e afirmou que houve diversas falhas na 

operação, manutenção e monitoramento de segurança, concluindo que o rompimento 

foi responsabilidade da Samarco. Milanez et. al.  (2016) reiteram que o desastre na 

bacia do rio Doce será lembrado como principal marco no Brasil do fim desse 

superciclo da commodities minerais. A responsabilização da Samarco pelo 

rompimento é fundamental, contudo, é necessário observar o ciclo que produz o 

cenário de riscos para compreender o caráter estrutural do desastre na bacia do rio 

Doce.  

Particularidades do labor, do fazer cotidiano dos grandes projetos da 

mineração, se refere a um determinado tipo de uso dos bens e recursos naturais. A 

característica de rigidez locacional, que se refere (repetido) ao fato de que a escolha 

do local para implantar uma mineradora, depende do grau de concentração do minério 

naquela área, que reduz as alternativas de locais em que as empresas possam 

implantar seus projetos. Junto a rigidez locacional, está também o fato de que os 

minérios são recursos naturais não renováveis. Para que a implantação de uma 

indústria desse tipo, que demanda grande investimento, seja lucrativa, as empresas 

costumam ter um posicionamento pouco reflexível em relação as alternativas de locais 

e pouco dispostas a dialogar com a sociedade sobre a questão. Essas duas 

características associadas, a rigidez locacional e a esgotabilidade do minério, fazem 

com que as empresas adotem posturas mais agressivas no controle do território se 

comparadas por exemplo, com empresas manufatureiras ou agrícolas (MILANEZ et. 

al., 2016).  

 A degradação ambiental também é uma marca do seu modus operandi.  

 

Gudynas (2015) define as operações de megamineração como “amputação 
ecológica”. Isso se deve não apenas à irreversibilidade de tais operações, 
como também pela impossibilidade de remediação dos impactos. Nestes 
casos, independente do uso das melhores práticas e tecnologias de gestão e 
controle ambiental, as operações minerais extinguem a função ecológica 
desempenhada pelos bens retirados. Por exemplo, a transformação de uma 
montanha em uma cava altera irremediavelmente o sistema de drenagem, a 
dinâmica de recarga hídrica, a distribuição ecológica das espécies etc. Além 
disso, a realização das atividades de extração mineral é incompatível com 
outros usos simultâneos do mesmo território. Os impactos consequentes são 
sentidos, de forma mais intensa, pelas populações mais carentes, 
campesinas, não proprietárias, indígenas, pescadores, que vivem de 
atividades impactadas, e com uma forte marca de racialização. Nesse 
sentido, têm-se caracterizado estes espaços como “territórios de sacrifício” 
(SVAMPA, 2012, p. 18). (MILANEZ et. al., 2016, p.407). 
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 As populações rurais, que já viviam no território antes da instalação da mina e 

que são povos ancestralmente ligados à terra e aos recursos naturais, que se 

relacionam com a natureza como um lugar de reprodução da existência, sofrem 

impactos da mineração em seu território mesmo não havendo o trágico rompimento. 

Como referido na introdução, existem também aqueles em que os impactos são a 

ameaça de rompimento de uma barragem. Os autores referidos na citação chamam 

atenção ainda para observarmos que essas consequências das ações de uma 

mineradora recaem sobre as populações pobres, indígenas, negras, dentre outras, ou 

seja, sobre os grupos mais vulneráveis socialmente e que possuem forte marca de 

racialização. No caso da implantação de uma mineradora, o controle dos recursos 

naturais é transferido para o controle privado, nacional ou internacional. 

 Quando as populações atingidas buscam a mediação do Estado, a posição 

deste não é imparcial, pois tende a favorecer os interesses das empresas. O motivo 

mais explícito desse favorecimento está relacionado ao fato de as prefeituras, 

governos estaduais e federal serem beneficiados diretamente pelo recebimento de 

impostos advindos da extração mineral, são os chamados royalties da mineração. Há 

aproximadamente 2 mil municípios brasileiros que recebem a Compensação 

Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) (ANDRADE et. al., 2019). 

Além da relação tributária, muitas outras relações complexas circundam o Estado e o 

setor mineral como, por exemplo, na legislação, na política eleitoral, na expedição dos 

processos de licenciamento ambiental, no desenvolvimento de projetos como o PAC, 

que foi citado acima, etc.   

A relação do Estado com o setor mineral pode ser vista também através dos 

dados das agências reguladoras, que indicam uma regulação pública fraca. O 

Relatório de Segurança das Barragens (RSB), coordenado pela Agência Nacional de 

Águas (ANA), indicou no ano de 2014 a existência de 663 barragens de rejeito de 

mineração no Brasil, dentre essas, 317 no estado de Minas Gerais. No mesmo ano, a 

Fundação Estadual do Meio ambiente (FEAM), responsável por publicar um inventário 

de barragens no qual essas estruturas são classificadas junto a sua estabilidade e 

tamanho, listava a existência de 450 barragens de mineração no estado de Minas. A 

diferença quanto aos dados é significativa. Também são incompletos os dados das 

barragens cadastradas na ANA, que não apresentam informações relativas a altura e 
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volume de 81% das barragens a nível nacional (POEMAS, 2015). A fragilidade dos 

dados de barragens explicita a negligência do Estado. 

Essas relações entre o Estado e o setor mineral tem se alterado com as 

mudanças de governo. Ora apresentam o Estado com maior controle sobre os 

recursos do setor, ora um controle maior passa a ser das empresas privadas junto à 

presença do mercado financeiro. Contudo, mesmo com as mudanças expressivas no 

governo federal a partir dos anos 2000, de maneira geral, se manteve a manutenção 

da estrutura extrativista, que significa o estímulo, cada vez maior, para o aumento da 

extração, desconsiderando a questão do  beneficiamento do minério e agregação de 

valor10. 

Ser o Brasil um país minerador implica em que a sociedade possa refletir sobre 

o modelo de mineração atual e repensar as dinâmicas que possam colaborar com o 

desenvolvimento das regiões mineradas, pautando a soberania popular sobre os 

recursos naturais e a forma como são explorados economicamente (SILVA et. al., 

2016). Considerando uma perspectiva crítica ao modelo de produção mineral vigente 

no país, as proposições de medidas emergenciais mais imediatas se referem à 

desativação e/ou proibição das barragens à montante, que são aquelas barragens em 

que há o alteamento das paredes de contenção à medida que esta vai sendo 

preenchida (CERVINSKI, 2020, PROJETO BRASIL POPULAR, 2019, POLIGNANO, 

2019).  

Logo após o rompimento da barragem B1, do Córrego do Feijão, em 2019, a 

Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (MG) e a 

Agência Nacional de Mineração, determinaram a descaracterização do modelo de 

barragens à montante (POLIGNANO, 2019), o que foi reforçado pela nova Lei nº. 

14066/2020 do estado de Minas Gerais que trata de segurança das barragens. 

Um espaço que tem construído propostas sobre um outro modelo de mineração 

no Brasil é o Projeto Brasil Popular, que reúne desde 2016 movimentos sociais, 

pesquisadores, pessoas atingidas pela mineração, representantes do poder público e 

sindicatos. O Projeto tem o desafio de formular propostas e análises em torno de um 

programa de desenvolvimento nacional, que seja amplamente discutido com a 

sociedade. A perspectiva é que sejam formuladas novas sínteses coletivas, num 

                                                             
10 Exposição do Professor Bruno Milanez no Curso Economia Política da Mineração em 15/07/2020. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=AGOwNmWdHmA&t=3235s.  

https://www.youtube.com/watch?v=AGOwNmWdHmA&t=3235s
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processo contínuo de construção de força social em torno dessas ideias11. No tema 

da mineração, buscam identificar os problemas do setor e fazer propostas embasadas 

na soberania popular sobre os recursos naturais dos solos e a maneira com que são 

explorados economicamente. Partem do diagnóstico de que os setores que mais tem 

arcado com o peso do modelo empresarial são as pessoas atingidas por barragens 

de rejeito, os indígenas e os trabalhadores e trabalhadoras das minas.  

Compreendem que para contrabalançar a queda no excedente econômico, 

devido à alta volatilidade dos preços, as mineradoras exploram ou submetem os 

setores citados e que a legislação que rege a atividade atualmente, de 1967, favorece 

os interesses do setor. E também que os órgãos públicos de fiscalização e 

monitoramento são insuficientes ou encontram-se sucateados. Embora o setor 

extrativo mineral anuncie a potencialidade dos seus postos de trabalho, a maior parte 

destes atuam na condição de informalidade e ilegalidade.  

Outros pontos que foram considerados nesse diagnóstico como consequências 

da atividade mineradora se referem à subordinação da economia nacional aos 

mercados globais, aumento da concentração de renda e propriedade fundiária e aos 

impactos ambientais. Dentre as diversas proposições para um outro modelo de 

mineração, pautam especificamente sobre o tema da saúde, e neste ponto, advogam 

que os municípios devem destinar parte da CFEM à saúde e educação, pois 

atualmente não existe uma vinculação ao tipo do gasto do imposto. E ainda: 

 

Promoção da Saúde no território: incluir no processo de licenciamento a 
existência obrigatória de equipe de saúde e outras compensações para que 
respondam às demandas geradas pelas atividades da mineração (custos com 
tratamentos decorrentes de acidentes, doenças ocupacionais dos 
trabalhadores e população, bem como os custos e manutenção das ações da 
vigilância em saúde); promover debate com os profissionais de saúde, sobre 
as consequências da mineração para a saúde das comunidades e 
trabalhadores, desenvolvendo trabalhos específicos de treinamento dos 
Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate de Endemias 
(ACEs) sobre a identificação dos problemas de saúde relacionados aos 
efeitos e danos da mineração. 

 

E ainda,  

 

Ações específicas de Saúde para a população do entorno e atingidas pela 
mineração: promover campanhas de informação da população via cartilhas, 
abordando as possibilidades de adoecimentos físicos (por contaminação do 

                                                             
11 Os materiais do Projeto Brasil Popular podem ser encontrados no sítio: 
https://projetobrasilpopular.org/.  

https://projetobrasilpopular.org/
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solo, água e poeiras, etc.) e psíquicos (Transtornos mentais, uso abusivo de 
álcool e outras drogas, etc.), bem como as dificuldades do convívio com 
valores diferentes, às vezes conflitantes e desrespeitosos às crenças e 
hábitos locais, dos migrantes da mineração; promover rodas de conversa 
sobre situação da comunidade, como a dispersão da população e a ausência 
de recursos básicos de sobrevivência; criar unidades móveis de saúde e 
vigilância com equipes específicas para atendimento às comunidades rurais 
(2020, p.7-8).  

 

As linhas de ação recomendadas envolvem especialmente a mobilização dos 

atores do território minerado e daqueles que atuam no SUS para a observação do 

tema da saúde nessa circunstância.    

Uma questão que merece destaque dentre as reflexões sobre um novo modelo 

de mineração no Brasil, é a importância da participação das populações dos territórios 

nos processos de tomada de decisão sobre todo o ciclo que envolve essa atividade 

extrativa. As populações devem ter “voz ativa” sobre os usos dos territórios, já que 

seus modos de vida são os mais alterados por esses empreendimentos (PROJETO 

BRASIL POPULAR, 2019; PROJETO BRASIL POPULAR, 2020; SILVA et. al., 2016; 

MILANEZ et. al., 2019; POEMAS, 2015). E a “voz ativa”, nesse caso, também 

necessita de “ouvidos ativos” para que ocorram processos efetivamente democráticos, 

e ainda, “elas deveriam não somente ser ouvidas, mas também ter a possibilidade de 

vetar empreendimentos que considerem danosos para a sua vida” (SILVA et. al., 

2016, p. 32). 

 Interferir em instâncias e nos processos de tomadas de decisão que regulam 

o setor minerário devem ocorrer via participação da sociedade civil, pois, como diz 

Gilberto Cervinski (2020), do Movimento dos Atingidos por Barragens, “nenhuma das 

medidas necessárias para atenuar os efeitos dos empreendimentos na vida das 

pessoas será feito por meio da empresa”. Os desastres nas bacias do rio Doce e rio 

Paraopeba evidenciaram a existência das populações atingidas pelas barragens, o 

que estimulou refletir sobre todo o processo da mineração. Os rompimentos de 

barragens vividos no Brasil estão relacionados à dimensão estrutural da atividade 

extrativa mineral, o que inclui todo o ciclo de operações dessa Indústria, e também as 

negligências do Estado no seu papel regulatório sobre a atividade.  

 

 

 

 



30 
 

DESUMANO 

 

Compositor: Fafá da Barra12 

 

Quem poderia imaginar 

Que morava bem ali 

No nosso quintal 

O nosso algoz 

Um monstro 

 

Atacou sem piedade 

Na calada da madrugada 

Sem deixar aviso 

Foi desumano 

Um monstro 

 

Se veste de anjo 

E sopra o que mordeu 

Perito em camuflagem 

De réu vira juiz 

 

Da ganância veio a morte 

De Bento, Barra até o mar 

Cadê meu rio? 

Mera lembrança 

Nosso chão 

 

Recorrer a quem? 

Só nos resta união 

Falam de um acordo 

Essa luta é desigual 

 

                                                             
12 Fafá da Barra é compositor e morador de Barra Longa (MG). Música disponível em: < 
https://www.youtube.com/watch?v=R7VL2Ap9uEA>.  

https://www.youtube.com/watch?v=R7VL2Ap9uEA
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3. COMUNICAÇÃO EM SAÚDE 

 

 Este capítulo traz o levantamento da bibliografia acerca da confluência das 

temáticas saúde e desastre da Samarco. Como é sabido por todos, o tema da saúde 

é tão amplo como o mar, pois pode ser analisado por diversas correntes do saber. 

Contudo, neste levantamento não estão presentes os estudos em saúde que utilizam 

os conhecimentos e recursos estritos das ciências naturais, mas que trabalham com 

a saúde humana, incluindo aqueles que tratam do geral do desastre e apresentam a 

saúde como uma das questões abordadas.  

O texto que segue traz artigos e capítulos publicados em plataformas científicas 

(10); pesquisas realizadas por ONG, universidades e Estado (6); relatórios de 

inspeção do desastre (6); e ainda, aqueles estudos que fazem parte do processo de 

reparação dos danos (3). Estes últimos, foram acessados através do diálogo com a 

Assessoria Técnica AEDAS de Barra Longa. Optou-se por trazer aqui os estudos 

independentes, ou seja, aqueles que não tem uma vinculação direta com a Samarco 

e seus associados. Todos os textos foram publicados entre os anos de 2015 e 2020. 

No período de realização da pesquisa ação que trata esta tese, que pode ser 

lido no capítulo metodológico, havia uma questão candente no Coletivo de Saúde do 

MAB no segundo semestre de 2016: o que estava acontecendo com a saúde e 

adoecimento do conjunto das pessoas atingidas da bacia do rio Doce? Em Barra 

Longa, a relação entre a lama e o adoecimento era explicada pelos moradores a partir 

das suas próprias experiências, relacionando os acontecimentos, períodos e 

atendimentos nos serviços de saúde. Essa relação era negada pela Samarco. A falta 

de informações, além de produzir mais sofrimento e dificultar os cuidados com a 

saúde, ajudava a ocultar a questão de saúde/adoecimento das pessoas atingidas. 

Naquele tempo, um meio fundamental para compreender o que estava ocorrendo 

seria através da produção de conhecimento sobre o assunto, e agora, cerca de 05 

anos depois, seguem trabalhos diversos em objetivos e fontes, e que trazem riqueza 

de elementos para se pensar essa dimensão da vida.  

 

3.1 ESTUDOS A RESPEITO DA SAÚDE NA BACIA DO RIO DOCE  

 

Houve relatórios tematizando a saúde, publicados logo após a cena do 

rompimento, que tratam de novembro de 2015. Estes apontaram a profundidade dos 
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efeitos do rompimento da barragem de Fundão, especialmente a destruição dos 

modos de vida das populações atingidas (JUSTIÇA GLOBAL, 2016; POEMAS, 2015; 

RNMP, 2016a, 2016b, FORÇA-TAREFA, 2016). Essa constatação inclui a 

compreensão da presença significativa de pescadores, camponeses proprietários e 

assentados da reforma agrária, indígenas, comunidades tradicionais e quilombolas. 

Os testemunhos dessas populações revelam modos de vida profundamente ligados à 

terra, ao rio, à fauna e à flora (JUSTIÇA GLOBAL, 2016; POEMAS, 2015).  

 

O caso do desastre da Samarco/Vale/BHP comprova, mais uma vez, que são 
os segmentos com restrito poder político-econômico e menor capacidade de 
se fazer ouvir - pobres, rurais e negros -, que estão mais expostos aos riscos 
ambientais e que sofrem mais com as perdas humanas, materiais, territoriais 
e culturais dos impactos ambientais. (POEMAS, 2015, p.63) 

 

A síntese desta questão foi pensada enquanto racismo ambiental, conceito que 

traz reflexões sobre os segmentos sociais que perdem e outros que ganham nos 

projetos industriais que contém riscos ambientais, e evidencia a dimensão ético-

política da relação proposta em um empreendimento como uma barragem de rejeitos, 

começando pela escolha do local de construção.  

Também a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares (RNMP), em visita 

à região situada entre Mariana e Barra Longa, observou a dimensão psicossocial dos 

impactos, considerando que os relatos dos sentimentos de angústia eram comuns 

entre os moradores das regiões visitadas e indicaram que a maior e mais constante 

demanda no momento de emergência era o apoio à saúde mental. Pontuaram 

também como parte dessa angústia, a insegurança diante do futuro, que incluía a falta 

de confiança nas ações de reparação conduzidas pela Samarco (RNMP, 2016a). A 

preocupação com a saúde mental das pessoas atingidas também foi destacada no 

relatório da Força-tarefa (2016).  

As outras duas questões tematizadas pela RNMP com sendo importantes para 

a saúde foram a qualidade da água e os elementos químicos presentes na lama de 

rejeito (2016a, 2016b), recomendando a necessidade da realização de uma vigilância 

institucionalizada para conhecer os efeitos à exposição dos metais (2016b). O Grupo 

de Trabalho das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos, que reuniu com 

as pessoas atingidas dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, no mês de 

dezembro de 2015 (ONU, 2015), reforçou as análises anteriores destacando as 

preocupações com os riscos apresentados pela contaminação do rio e do mar e a 
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insegurança dos atingidos frente ao apoio da Samarco para reconstruir suas vidas. 

Pontuaram também que a Samarco deveria fornecer informações às comunidades 

sobre os riscos à saúde derivados da lama.  

As análises do ano de 2015, sobre o fato de a empresa responsável pelo 

desastre coordenar as ações de reabilitação produzir mais insegurança dentre as 

pessoas atingidas foram confirmadas pela presente pesquisa. A maior parte dos 

trabalhos citados acima, são relatórios produzidos no período próximo ao rompimento, 

entre novembro de 2015 e nos primeiros meses de 2016, e registraram observações 

sobre os danos do desastre e os temas proeminentes em saúde, como saúde mental, 

qualidade da água e destruição dos modos de vida das populações moradoras desse 

território, indicando a necessidade de estudos e intervenções na dimensão 

psicossocial.  

A questão da contaminação da água também foi tematizada em pesquisa entre 

os ribeirinhos da cidade de Colatina, segunda cidade do estado do Espírito Santo 

banhada pelo rio Doce e de onde advém a água captada pela rede de distribuição. Ao 

serem comparadas as queixas da população antes e depois da chegada da lama, os 

ribeirinhos apresentaram o aumento de diarreias, bem como o surgimento de afecções 

de pele nos primeiros meses de 2016 (ROCHA et. al., 2016).  

Os problemas de saúde decorrentes do consumo da água do rio Doce também 

foram um tópico importante do relatório destinado a apurar violações de direitos 

humanos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão da Comissão de 

Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados Federais (2017), produzido 

junto a Marcha de Regência a Mariana, do Movimento dos Atingidos por Barragens 

(MAB), em novembro de 2016. A partir dos relatos das pessoas atingidas, destacaram 

este problema nos municípios e comunidades capixabas de Colatina, Baixo Guandu, 

e São Mateus (Barra Nova), e as cidades mineiras de Governador Valadares, 

Periquito, Ipaba e Belo Oriente, especialmente no distrito de Cachoeira Escura, além 

de Gesteira, distrito de Barra Longa. O relatório destacou as dificuldades das pessoas 

atingidas de menor condição financeira, já que não possuem recursos para comprar 

água ou irem buscar em lugares distantes, indicando a complexidade da dimensão 

ético-política da saúde. 

A relação entre impacto ambiental produzido no desastre de Fundão e a saúde 

humana foi pautada em reportagem que trazia a declaração da pesquisadora Marcia 

Chame, da Fiocruz, no segundo semestre de 2016, ao apontar a possível associação 
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entre o surto de febre amarela e a lama de rejeito13. Essa mesma relação, entre 

desastre e o processo de adoecimento, foi discutida por Freitas et. al. (2016) partindo 

da referência do Marco de Sendai, e por Porto (2016), em um exercício de refletir a 

tragédia sob a ótica da Saúde Coletiva. Os autores concordam que para avaliar a 

questão de saúde da população atingida é preciso que esta seja lida de maneira 

sistêmica, em conjunto com os impactos ambientais e socioeconômicos. A 

determinação social da saúde neste caso precisa relacionar as iniquidades em saúde 

a uma compreensão integral das causas que produziram o desastre. Em outras 

palavras, pensar a saúde em conexão com o modelo de produção mineral do Brasil 

que atualmente é produtor de riscos.   

Já no artigo Os negócios da mídia e a comunicação da saúde, Rocha (2016) 

analisa as notícias dos jornais impressos Folha de São Paulo e O Globo. Durante as 

primeiras semanas que seguiram o rompimento de Fundão, as reportagens dos dois 

jornais foram poucas em quantidade e seguiram uma linha ideológica em afinidade 

com os argumentos da empresa, o que fez o autor concluir que este é um jornalismo 

contrário ao interesse público. A saúde é entendida aqui como um direito social e 

vinculado ao direito à comunicação. Fez referência à 15ª Conferência Nacional de 

Saúde, também em 2015, em que defendiam a necessidade da democratização dos 

meios de comunicação, já que estes apresentam um descompasso entre a realidade 

e o que diz a mídia. Assim como no artigo citado, na presente tese o tema da saúde 

abrange demais dimensões das relações sociais e de poder, dentre elas, o acesso à 

informação em saúde.   

O trabalho de dissertação de mestrado em psicologia social Lama, luto e luta: 

a vivência dos atingidos pelo desastre da Samarco e a organização popular do 

Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) como estratégia de enfrentamento, 

através da observação participante, realizou três imersões no território atingido da 

bacia do rio Doce, e discutiu que os afetos dolorosos produzidos no desastre foram 

transformados, reelaborados e atribuídos novos sentidos e significados na experiência 

com o movimento social. Os afetos produzidos na experiência da organização coletiva 

na luta por direitos de “protagonismo, a valorização dos sujeitos, o direito a voz e a 

                                                             
13 Reportagem disponível em <http://saude.estadao.com.br/noticias/geral.para-biologa-surto-de-febre- 
amarela-pode-ter-relacao-com-tragedia-de-mariana, 10000100032>. Esta reportagem foi replicada em 
diversos meios de comunicação.  



35 
 

informação e a ocupação do espaço público” (VERAS, 2017, p.167) eram antagônicos 

aos primeiros, o que alterou a percepção de si e da realidade dos atingidos.  

Em outra pesquisa, realizada pelo Instituto Saúde e Sustentabilidade (2017) no 

mesmo período de realização da pesquisa de campo de que trata esta tese, aplicou-

se instrumentos de auto-observação em saúde nas áreas urbanas e rurais do 

município, por amostragem das famílias. Dentre as diversas queixas de 

adoecimentos, os problemas respiratórios (que incluem gripe, falta de ar, alergia, 

rinite, sinusite, bronquite, etc.) foram os mais citados, representando 40% das queixas, 

dentre os 30% da população entrevistada que informou terem adoecido após o 

desastre.  

Enfatizaram ainda acerca dos riscos produzidos a partir da vulnerabilidade 

socioeconômica. Indicaram que no caso de ocorrer algum monitoramento em saúde, 

seria importante dar atenção especial à população de um dos bairros da cidade, a 

Volta da Capela, porque, neste caso, a exposição à poeira combinou-se ao grande 

número de crianças e adolescentes, que são uma das populações mais suscetíveis à 

poluição do ar, e a baixa renda dos moradores. A mesma pesquisa levanta hipóteses 

de que algumas doenças podem ter relação com a contaminação por metais, e, de 

que era possível haver um aumento do número de mortes na região após o desastre, 

recomendando a realização de pesquisas posteriores sobre estas matérias. 

Outras duas pesquisas também demandadas pelas pessoas atingidas de Barra 

Longa, ficaram conhecidas pelos moradores como EPISUS14. Foram realizadas em 

dois períodos distintos, uma no ano de 2016 e outra no ano de 2018. Como a 

população da cidade já vinha pautando nos espaços coletivos as questões de 

adoecimento desde o primeiro momento após o rompimento, o Ministério da Saúde, 

juntamente com a Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, em articulação 

com o MAB, decidiu realizar a pesquisa na cidade. Os instrumentos utilizados foram 

o levantamento de dados a partir de fichas de atendimento individual provenientes das 

unidades de saúde do município e entrevistas com as famílias residentes sorteadas 

por amostragem. Nos dois casos o levantamento incluiu os moradores da zona rural 

do município.  

No estudo de 2016, as famílias foram separadas em afetadas e não afetadas, 

considerando o local de moradia atingido pela lama diretamente ou quando 

                                                             
14 Programa de treinamento em epidemiologia aplicada aos serviços do Sistema Único de Saúde.  
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encontrava-se distante dessas áreas. Porém, não houve diferenças significativas 

quando comparadas as duas populações. Nesse ano, três problemas de saúde foram 

preponderantes: a ocorrência de adoecimentos de dengue em número elevado15, o 

aumento das infecções das vias aéreas (IVA), e os transtornos psicossociais. No 

segundo estudo, feito em 2018, dois anos após a coleta de dados da primeira 

pesquisa, reiteraram a expressividade das IVA e dos transtornos psicossociais e 

adicionaram ao seu objetivo estimar a prevalência de intoxicações por metais 

pesados.  

A inserção do problema da intoxicação foi justificada pelos resultados de um 

segundo estudo do Instituto Saúde e Sustentabilidade (2018). Neste, foram analisadas 

amostras de sangue de 11 moradores e, todos apresentaram alterações nos níveis de 

metais, o que levantou a hipótese de intoxicação por metais pesados decorrentes da 

exposição ao rejeito. Na pesquisa do EPISUS, em abordagem sindrômica, sinais e 

sintomas associados foram considerados indicativos de intoxicação, e recomendaram 

a realização de exames laboratoriais para estudo posterior (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2016, MINISTÉRIOS DA SAÚDE, 2018).  

Como dito acima, as questões relativas ao campo institucionalmente conhecido 

como  saúde mental foram sintetizadas como transtornos psicossociais16. Nos dois 

relatórios, referiram-se a estes como um conjunto de queixas (insônia, irritabilidade), 

transtornos (depressão, ansiedade, síndrome do pânico, TEPT) e uso de ansiolíticos, 

o que é curioso, já que os termos “transtorno” e “psicossocial” possuem origens muito 

diferentes nas concepções da psicologia. Uma outra observação importante relativa 

ao estudo acima, é que os dois apontam a relação entre os processos de adoecimento 

e o desastre da barragem de Fundão a partir do surgimento temporal destas 

manifestações clínicas – uma das maneiras de se estabelecer o chamado nexo 

causal, discutido no capítulo das unidades de análise. Sublinharam também que a 

população pesquisada possui baixas condições socioeconômicas, evidenciada por 

                                                             
15 A passagem do relatório que trata sobre a dengue diz: “em 2014 não houve registro de doentes; em 
2015, quatro suspeitas clínicas foram registradas no mês de dezembro; e em 2016, 123 atendimentos 
foram registrados com esse diagnóstico (...)” (p.6). Levanta a hipótese ainda de que o vírus da dengue 
pode ter sido introduzido após o desastre, considerando que o município já possuía a presença do 
mosquito Aedes Aegypti anteriormente.  
16 A referência bibliográfica mencionada é o Curso de capacitação à distância em Saúde, Desastres, e 
Desenvolvimento pelo Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro – IESC/UFRJ. Rio de janeiro, 2014, p.26.  
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baixa escolaridade e renda, e que essas condições produzem maior vulnerabilidade 

aos impactos dos desastres.  

A pesquisa PRISMMA (NEVES et. al., 2018), realizada no final do ano 2017 e 

proposta por grupo da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), dedicou-se a avaliar a saúde mental das populações atingidas da 

zona rural do município de Mariana: Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Paracatu 

de Cima, Borba, Campinas, Pedras e Ponte do Gama. Utilizaram diferentes 

instrumentos de avaliação adaptados de questionários nacionais e internacionais, 

especialmente da área de psiquiatria, para avaliar adultos, crianças e adolescentes 

entre 10 e 17 anos de idade.  

Os resultados enfatizaram os índices de depressão, transtorno de estresse pós-

traumático (TEPT), transtorno de ansiedade generalizada, comportamento suicida e o 

uso de substâncias licitas dessa população, que quando comparados a índices 

descritos por instituições de saúde e outros estudos, apresentam-se com uma média 

mais alta, indicando maior adoecimento da população atingida. Guardadas as 

particularidades entre a concepção apresentada acima e a que a presente tese 

propõe, e também dentre as populações rurais de Mariana e a população de Barra 

Longa, a enunciação dos altos índices de adoecimento mental reitera a forte presença 

do que chamamos de tristezas e suas derivações, de sofrimento ético-político, no 

capítulo de análise da tese.    

Segundos os pesquisadores do PRISMMA, o mais contundente entre os 

achados foi a alta frequência de crianças e adolescentes que preencheram os critérios 

do TEPT, da escala de depressão, e os critérios de transtornos ansiosos. O estudo 

recomenda que para planejar intervenções em saúde junto a esta população, deve-se 

considerar as diferentes faixas etárias da mesma, e destacam também que o grupo 

de crianças e adolescentes são especialmente vulneráveis quando trata-se de saúde 

mental.  

Ainda quando as pessoas atingidas pela barragem de Fundão sentiam os 

impactos do desastre na saúde, rompeu-se a barragem de Córrego do Feijão, de 

propriedade da Vale, em Brumadinho, com 272 óbitos imediatos e a destruição da 

bacia do rio Paraopeba. Freitas et. al. (2019) compreende que as experiências da 

bacia do rio Doce se tornaram lições para as intervenções em saúde na bacia do rio 

Paraopeba, sendo: os efeitos à saúde mental podem ser imediatos e se ampliar e 

prolongar a depender das experiências de reparação; a multiplicidade de impactos à 
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saúde, que combinam o agravamento de doenças preexistentes e o surgimento de 

novas; sistemas de saúde locais em condições vulneráveis; a população atingida 

sofrer discriminação por causa da dependência da população com a mineradora; e o 

aumento expressivo de doenças respiratórias geradas pela poeira da lama. Os 

autores compreendem que nestes tipos de desastres, existem dois grupos que podem 

ser melhor identificados, aqueles com as perdas materiais e afetivas, e aqueles que 

sofrem a exposição a contaminantes. Nos dois casos é importante considerar a 

temporalidade das manifestações clínicas, que vão dos danos imediatos aos de longo 

prazo.  

No caso do desastre da Vale, as experiências com o rompimento da barragem 

da Samarco contribuíram para que houvesse um conjunto de ações imediatas e 

integradas ao SUS, somado ao fato de Brumadinho contar com um sistema de saúde 

local organizado. Para o autor, é importante que os desastres e as emergências em 

saúde pública sejam trabalhados de forma conjunta, pois demonstram estar cada vez 

mais articulados, pois os efeitos sobre a saúde nestes casos não são uma 

excepcionalidade, mas sim parte dos custos dentro do atual modelo de mineração 

(FREITAS et. al., 2019). 

Um livro que reuniu três capítulos que discutem o processo saúde-doença no 

contexto do desastre na bacia do rio Doce foi a publicação Mar de lama da Samarco 

na bacia do rio Doce: em busca de respostas, organizado por professores do 

Departamento de Medicina Preventiva e Social da faculdade de Medicina da UFMG. 

O primeiro deles discute o rompimento como um Acidente de Trabalho Ampliado 

(ATA) que “possui origem nos riscos laborais presentes no processo produtivo e 

organização do trabalho” (LIMA, 2019, p.161) e incluem dentre as pessoas atingidas 

pelo ATA, aqueles trabalhadores que sofrem e adoecem diariamente na atividade da 

mineradora, considerando o modelo de produção mineral brasileiro. Destacam o 

processo de precarização do trabalho, em especial dentre os terceirizados, que foram 

os que mais morreram na ocasião do rompimento17 e também os que primeiro 

perderam seus empregos, dentre outras questões.  

A motivação para a produção deste capítulo foram as visitas aos diferentes 

municípios atingidos logo após o rompimento da barragem, uma atuação da Diretoria 

de Saúde do Trabalhador (DSAT) e da Secretaria de Saúde do Estado de Minas 

                                                             
17 Entre os óbitos confirmados de trabalhadores, 13 eram terceirizados e um empregado direto da 
Samarco (LIMA, 2019).  
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Gerais. Entre as observações realizadas, destaca-se a fragilidade do SUS, que 

envolveu a maneira como suas ações foram produzidas, a impossibilidade de dar 

resposta às demandas e as dificuldades para implantar um plano especial de ação 

para o monitoramento da saúde do trabalhador (LIMA et. al., 2019).  

O segundo texto do livro, se refere ao estudo desta tese, que trouxe a 

experiência do Coletivo de Saúde do MAB na cidade de Barra Longa em 2016 em sua 

luta pelo direito à saúde (FERNANDES, 2019). E o terceiro texto, traz a experiência 

da equipe Conviver, que passou a integrar a Rede de Atenção Psicossocial do 

município de Mariana em janeiro de 2016 para responder às demandas de atenção à 

saúde mental dos atingidos. Apresentaram reflexões e ações no acompanhamento 

das famílias atingidas, tendo como foco intervenções coletivas, comunitárias e 

territoriais também com o entendimento do adoecer a partir da singularidade dos 

sujeitos. Identificaram os seguintes sofrimentos provocados pela tragédia após o 

período emergencial:  

 

As principais demandas encontradas nos primeiros contatos estavam 

relacionadas ao não reconhecimento desse novo espaço, à dificuldade de se 

orientar e à insegurança em circular pelos locais e dispositivos públicos da 

cidade, à baixa interação social e ao distanciamento dos vínculos afetivos e 

redes sociais. A perda do trabalho e de atividades significativas também era 

marcante nos relatos, apontando um estranhamento das diferenças entre os 

modos de vida rural e urbana. O brincar na rua, o encontro na praça, a 

saudade da horta e das criações apareciam com bastante frequência. Além 

disso, as famílias foram vítimas de hostilização ao circularem pela cidade e 

ao serem reconhecidas como “atingidos”. Esse último aspecto foi ocasionado, 

principalmente, pelas consequências da grave crise socioeconômica que a 

dependência da mineração acarreta no município, bem como pelas 

estratégias e formas de condução das ações reparatórias assumidas pelas 

empresas e pela fundação criada por essas para reparação dos danos 

ocasionados. (SANTOS et. al., 2019, p.192-193) 

 

 As ações da equipe foram orientadas para elaboração, ressignificação e (re) 

produção das identidades individuais e coletivas. Dentre os espaços de 

desenvolvimento das ações, elencaram: a) atuação no território, b) ações coletivas, c) 

apoio matricial, d) ações nas escolas, e) ações intersetoriais, f) apoio às comissões 

de atingidos, e g) o Fórum Acolher. Refletindo sobre estas, observaram que a 

dinâmica do trabalho foi ganhando novos contornos de acordo com as necessidades 

de saúde da população. Além de adotarem uma metodologia de trabalho fluida, que 

se desafiou a responder as demandas que foram surgindo, entenderam também que 

o cuidado à saúde deve ser integral, longitudinal, e, como dito acima, que é 
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fundamental criar dispositivos e espaços que incluam a participação dos atingidos no 

processo do próprio cuidado, compreensões essas próximas da concepção de saúde 

ético-política proposta nesta tese. 

 Um outro material importante sobre a confluência entre os temas da saúde e o 

desastre da Samarco, foram aqueles construídos no âmbito da reparação integral de 

danos e reconstrução do território atingido. Uma primeira pesquisa foi demandada 

pelo Ministério Público Federal (MPF) à Fundação Getúlio Vargas (FGV)18. A FVG 

(2019) levantou os dados dos agravos contidos no Departamento de Informática do 

Sistema Único de Saúde (DATASUS/MS), com o objetivo de levantar hipóteses 

qualificadas acerca dos danos à saúde decorrentes do desastre da Samarco. 

Considerou-se 45 municípios atingidos dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo 

a partir de dois registros, um temporal (antes e depois do rompimento da barragem), 

e outro geográfico (comparando dados de municípios atingidos e não atingidos).  

Dentre os dados analisados, destacaram-se as doenças infectocontagiosas, 

especialmente as de transmissão vetorial (dengue, zika, chikungunya, febre amarela, 

e leishmaniose), transtornos mentais, violência doméstica, incidentes por animais 

peçonhentos e ainda doenças respiratórias agudas, dermatites e abortos. Dois 

achados que chamaram a atenção dos pesquisadores foi a alta incidência de abortos19 

e o registro da doença Creutzfeldt-jakob, “pois trata-se de uma condução 

extremamente rara e fatal” (p.43). Os resultados concluíram que os agravos tiveram 

um aumento significativo após o rompimento da barragem nos municípios atingidos 

em relação aos municípios controles e também sobre o total de atendimentos 

ambulatoriais após o rompimento da barragem, trazendo uma espécie de mapa do 

SUS sobre a situação de saúde das pessoas atingidas da bacia do rio Doce.    

A segunda pesquisa do contexto de avaliação e reparação integral dos danos 

foi o Estudo de avaliação de risco à saúde humana em localidades atingidas pelo 

rompimento da barragem do Fundão-MG (2019)20, realizada pela Ambios Engenharia, 

essa contratada pelo Comitê Interfederativo (CIF). A pesquisa objetivou avaliar o risco 

à saúde humana (ARSH) ancorada nas diretrizes e metodologia do MS, tendo como 

foco a contaminação por metais. Para tanto, dividiu inicialmente o território atingido 

                                                             
18 Relatório de pesquisa disponibilizado pela Assessoria Técnica AEDAS de Barra Longa.  
19 O aborto citado acima se refere ao aborto de mulheres, mas observaram também, a partir de relatos 
de campo, a menção a abortos entre animais domésticos. Levantaram a hipótese de que pode ter 
havido a contaminação por arsênio.   
20 Relatório de pesquisa disponibilizado pela Assessoria Técnica AEDAS de Barra Longa.  
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pela barragem de Fundão em três fases denominadas com o nome do município mais 

populoso: Mariana, Rio Casca e Governador Valadares. Foi realizada até o momento 

a fase I, etapa que inclui os municípios de Mariana e Barra Longa. O estudo reuniu 

informações de três grandes áreas, Ambiente, Social e Saúde, e combinou análises 

de pesquisas ou informes anteriores (de universidades, contratadas pela Fundação 

Renova, ONGs), com análises próprias a partir de dados primários.  

A ARSH caracterizou o nível de perigo em saúde pública do local investigado, 

tendo como base “a existência de rotas potenciais de exposição humana, a 

susceptibilidade da comunidade exposta, a comparação dos níveis esperados de 

exposição humana com as normas relacionadas com a saúde, e a avaliação de dados 

de efeitos sobre a saúde específicos para a comunidade” (p.330) e fez 

recomendações sobre o cuidado à saúde e estudos necessários. Concluíram que 1. 

“existiu, existe e poderá haver rotas de exposição completas a uma ou mais 

substâncias carcinogênicas ou com potencial carcinogênico por mecanismo 

genotóxico e/ou (...) com efeitos tóxicos sistêmicos em níveis acima dos valores de 

referência”21 (p.335), 2. Os dados de efeitos na saúde da comunidade específica 

indicam que o local teve um impacto adverso na saúde humana que requer rápida 

intervenção. Os contaminantes encontrados nos dois municípios e que foram 

considerados de interesse pelo estudo são o cádmio, cobre, chumbo, zinco, níquel. E 

classificam tanto Mariana quanto Barra Longa como perigo urgente para a saúde 

pública, ao considerar que existe perigo para a saúde das populações expostas aos 

contaminantes via ingestão, inalação ou absorção dérmica das partículas do solo ou 

poeira contaminados. Esse resultado esclarece aquilo que se apresentava como uma 

dúvida entre os moradores de Barra Longa no período da pesquisa de campo.      

 Também no âmbito da reparação de danos, mas este demandado pela 

Assessoria Técnica e Comissão de Atingidos de Barra Longa, foram realizados 

estudos pelo Laboratório de Educação Ambiental, Arquitetura, Urbanismo, 

Engenharias e Pesquisa para a Sustentabilidade (LEA-AUEPAS) da Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP), com o objetivo de identificar as perdas ecossistêmicas 

no município. Dentre os produtos previstos nesta parceria, houve um seminário para 

avaliação dos trabalhos, realizados em abril de 2019, que discutiu a temática da saúde 

onde identificaram problemas e propostas. São eles:  

                                                             
21 Os efeitos adversos à saúde no caso de contaminantes, são considerados segundo a capacidade de 
o agente químico produzir câncer ou efeitos sistêmicos, que são as alterações nos órgãos e tecidos. 
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Ausência da atenção integral às pessoas atingidas na região; falta de 
procedimentos para verificar se há contaminação nas pessoas; falta de 
acompanhamento da situação de saúde das pessoas atingidas; 
subnotificação – o SUS não tem os dados reais sobre a situação real de 
saúde da população atingida; lacunas nas definições sobre 
responsabilidades – não está claro o que cabe ao Estado e o que cabe à 
Renova; os atingidos são responsabilizados por provar a origem do que 
acontece com a própria saúde, sendo que a Renova nega a relação entre os 
adoecimentos e o desastre tecnológico e crimes decorrente; não há 
informação sobre como é realizada a vigilância à saúde; desafio da demanda 
de modelo de equipe multiprofissional, que não é o modelo do Núcleo de 
Apoio a Saúde da Família (NASF) e nem do Programa de Saúde Mental 
(CAPS); atingidas e atingidos não têm segurança na confidencialidade de 
seus protocolos. Citam vazamento de informação em algumas localidades; 
não há definição sobre como os profissionais irão atender as pessoas de 
acordo com a sua atual necessidade: crianças, homem, mulher e idosos. Não 
há acompanhamento nutricional, considerando-se que a alimentação das 
pessoas atingidas mudou radicalmente. A qualidade é significativamente 
inferior, sobretudo pelo empobrecimento das famílias e falta de espaço para 
produzir. (UFOP, 2019, p. 180-181)  

 

 Além da constatação de falta de apoio em saúde das pessoas atingidas por 

parte da Samarco e do Estado, o que se destacou aqui, ao sinalizarem as 

necessidades acima citadas, foi a recomendação para haver uma ação de cuidado 

em saúde, específica para a população atingida.  

No ano de 2020, dois materiais foram publicados nos meios científicos. O 

primeiro, um artigo publicado em periódico, parte do entendimento de que a ocorrência 

de um rompimento de barragem de rejeito é um problema para a Saúde Pública. Em 

análise qualitativa documental estudaram os aspectos relacionados à saúde humana 

nos Estudos de Impacto Ambiental (EIA) dos licenciamentos das barragens de rejeito 

de mineração da Samarco, neste caso, Fundão e Alegria Sul. Esta última veio 

substituir a barragem rompida. Segundo Luz et. al. (2020), a definição de impacto 

ambiental das resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) faz 

referência a aspectos da saúde e dá direito ao órgão ambiental de cancelar uma 

licença caso ocorra graves riscos à esta.  

Embora referidos nas resoluções, observam que os aspectos da saúde não são 

tratados em primeiro plano, e sim como efeito indireto dos impactos ambientais. Ao 

analisar os EIA dos dois casos, os autores concluem que “a apresentação de dados e 

as discussões foram superficiais e insuficientes, desprezando a presença de 

categorias de profissionais de saúde, sem tomar como base a realidade 

epidemiológica local e sem considerar possíveis fatores determinantes e 

condicionantes de saúde” (p. 101). Relacionam à fragilidade do aspecto da saúde nos 
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EIAs ao processo de licenciamento ambiental como um todo. Considerando a 

magnitude dos impactos do rompimento de Fundão na saúde, compreendem que é 

preciso haver um novo marco regulatório do licenciamento ambiental em que a 

temática da saúde esteja presente de forma consistente22.  

O segundo trabalho publicado em 2020, apresenta parte dos resultados do 

projeto ComRioComMar Opinião Popular, pesquisa realizada por uma rede de 

pesquisadores da USP, CEBRAP, UFES, UNISINOS e IESP-UERJ, que se 

articularam com o objetivo de produzir conhecimentos sobre o desastre na bacia do 

rio Doce e formas de reparação. A pesquisa, apresentada em anais, foi realizada em 

21 comunidades atingidas do estado do Espírito Santo. Construiu-se um processo de 

capacitação de lideranças comunitárias, construção de demandas e proposição de 

alternativas de solução, que foram ao final votadas. Este processo ocorreu entre os 

anos de 2018 e 2019.  

Dentre os quatro temas mais votados, a saúde foi o terceiro deles, contando 

com 20% dos votos. Dentro do tema da saúde por sua vez, a proposta mais votada 

foi a reivindicação por Unidade Básica de Saúde com equipe completa, ambulância e 

farmácia básica (com 76% dos votos) e, em segundo lugar, atendimentos de 

especialistas em saúde mental: violência doméstica, depressão, dependência de 

álcool e outras drogas, e na sequência, em ser atendidos por especialistas das áreas 

de ginecologia, dermatologia, pediatria. Os autores observaram que as demandas em 

saúde, que constam na lei como direitos, mostraram por si só o quão precárias eram 

as políticas públicas em saúde antes do desastre, quadro que se tornou mais 

dramático após a lama. A partir dessa compreensão, entendem que o desastre afeta 

as pessoas mais vulneráveis, e que o rompimento da barragem de Fundão 

potencializou as iniquidades em saúde.  

Agregaram às análises dos resultados da votação os principais problemas na 

temática da saúde contidos no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta 

(TTAC) e nas ações da Fundação Renova no estado do Espírito Santo. Analisaram 

relatórios da Fundação entre março de 2016 e setembro de 2019, e concluíram que 

os dados apresentados indicam que encontrava-se “ainda no estágio de formulação 

de linhas de atuação e distante de apresentar efetividade em suas ações reparatórias 

no que se refere à saúde” (p.10). E ainda que “A categoria de entrega de serviços aos 

                                                             
22 O Projeto Brasil, que foi referido no capítulo 2, defende que deve haver a existência obrigatória de 
equipes de saúde nos processos de licenciamento ambiental (PROJETO BRASIL, 2020).    
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usuários foi reportada apenas duas vezes”. (p.9), o que os levam a considerar que as 

ações de reparação em saúde são incipientes e desarticuladas quando comparadas 

às necessidades das pessoas atingidas. Mais uma vez, assim como o estudo da 

presente tese, uma das razões porque isso acontece foi associado à falta de espaços 

participativos para fins de reparação dos danos dessas comunidades.  

Nota-se que, ao longo dos últimos 5 anos, passou a ser mais frequente o 

interesse pelo SUS enquanto objeto de pesquisa e análise junto ao tema do desastre. 

Os estudos explicitam também escolhas e negligências ativas por parte da empresa 

e do Estado quando optaram por não reconhecer o campo dos impactos à saúde e as 

questões que derivam desta, como por exemplo, a existência de segmentos mais 

vulneráveis como as crianças e adolescentes, e as populações em situação de 

pobreza. 

Para concluir a revisão desta bibliografia, realizaremos duas observações. 

Percebe-se um aumento na quantidade de estudos acerca da saúde das populações 

atingidas da bacia do rio Doce com o passar dos anos e, dentre esses, a presença 

recorrente dos impactos à saúde mental, nomeada pelos autores como modos de 

vida, subjetividade, relações afetivas, saúde e doença mental, transtorno psicossocial, 

sinaliza ser essa uma questão importante quando se fala em saúde das pessoas 

atingidas. A concepção de saúde ético-política que está se trabalhando nesta tese 

entende a mente e o corpo como expressões potenciais de uma mesma unidade do 

ser, seres esses que possuem necessidades, sentimentos e desejos, que aumentam 

ou diminuem sua força simultaneamente no campo das afecções. Entende-se que as 

referências ao âmbito da mente indicam os inúmeros afetos de tristeza das pessoas 

atingidas, em potência de padecer, relação essa em que se coloca nas causas 

externas as ideias sobre as próprias afecções. Essa é uma primeira observação.       

Uma terceira observação, se refere a pluralidade de objetos, teorias, 

abordagens e metodologias entre os estudos e que a diversificação enriquece a leitura 

desse fenômeno complexo que é a saúde humana. Uma questão-problema que 

esteve presente durante a pesquisa de campo de que trata esta tese, enunciada na 

introdução deste capítulo, foi o argumento da empresa da inexistência de um nexo 

causal entre a situação de saúde e o rompimento da barragem, em resposta ao pedido 

de auxílio para os cuidados em saúde.  

De um lado estavam os moradores de Barra Longa que desconfiavam ser a 

poeira a causa dos seus problemas respiratórios e de pele. Do outro a Samarco, que 
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defendia ser boa a qualidade do ar da cidade. Vê-se nestes estudos independentes 

que há variadas maneiras de se analisar, de forma séria e esclarecedora, a questão 

da saúde das pessoas atingidas e a evidência dos impactos do rompimento de Fundão 

à saúde. Sobre o imbróglio da qualidade do ar especificamente, a população 

demandou estudos como parte do cuidado que estavam buscando. Um primeiro 

estudo levantou a hipótese de contaminação por metais mediante o conjunto dos 

sintomas (SAÚDE E SUSTENTABILIDADE, 2017, EPI SUS, 2018), em seguida houve 

a confirmação em uma pequena amostra de pessoas (SAÚDE E 

SUSTENTABILIDADE, 2018) e, por último, um estudo mais extenso apontava o risco 

potencial de contaminação na cidade (AMBIOS, 2019), legitimando e fortalecendo o 

saber do corpo e da mente das pessoas atingidas frente aos desmandos das 

empresas e do estado.  
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CACIMBA DE MÁGOA23 

 

FALA MANSA E GABRIEL O PENSADOR 

 

O sertão vai virar mar 
É o mar virando lama 
Gosto amargo do Rio Doce 

De Regência a Mariana 

Mariana, Marina, Maria, Márcia, Mercedes, Marília 
Quantas famílias com sede, quantas panelas vazias? 
Quantos pescadores sem redes e sem canoas? 
Quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas? 

Quantas pessoas sem rumo como canoas sem remos 
Ou pescadores sem linha e sem anzóis? 
Quantas pessoas sem sorte, quantas pessoas com fome? 
Quantas pessoas sem nome, quantas pessoas sem voz? 

Adriano, Diego, Pedro, Marcelo, José 
Aquele corpo é de quem, aquele corpo quem é? 
É do Tião, é do Léo, é do João, é de quem? 

É mais um joão-ninguém, é mais um morto qualquer 

Morreu debaixo da lama, morreu debaixo do trem? 
Ele era filho de alguém, e tinha filho e mulher? 
Isso ninguém quer saber, com isso ninguém se importa 
Parece que essas pessoas já nascem mortas 

E pra quem olha de longe passando sempre por cima 
Parece que essas pessoas não têm valor 
São tão pequenas e fracas, deitando em camas e macas 
Sobrevivendo, sentindo tristeza e dor 

Quem nunca viu a sorte pensa que ela não vem 
E enche a cacimba de mágoa 
Hoje me abraça forte, corta esse mal, planta o bem 

Transforma lágrima em água 

O sertão vai virar mar 
É o mar virando lama 
Gosto amargo do Rio Doce 
De Regência a Mariana 

O sertão vai virar mar 
É o mar virando lama 
Gosto amargo do Rio Doce 
De Regência a Mariana 

                                                             
23 Música lançada no começo do ano 2016, e que esteve presente nas atividades vivenciadas durante 
a pesquisa. Clipe e música disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=zX11uEaCZlY>.    

https://www.youtube.com/watch?v=zX11uEaCZlY
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Quem olha acima, do alto, ou na TV em segundos 
Às vezes vê todo mundo, mas não enxerga ninguém 
E não enxerga a nobreza de quem tem pouco, mas ama 

De quem defende o que ama e valoriza o que tem 

Antônio, Kátia, Rodrigo, Maurício, Flávia e Taís 
Trabalham feito formigas, têm uma vida feliz 
Sabem o valor da amizade e da pureza 
Da natureza e da água, fonte da vida 

Conhecem os bichos e plantas e como o galo que canta 
Levantam todos os dias com energia e com a cabeça erguida 
Mas vem a lama e o descaso, sem cerimônia 
Envenenando o futuro e o presente 

Como se faz desde sempre na Amazônia 

Nas nossas praias e rios impunemente 

Mas o veneno e o atraso, disfarçado de progresso 
Que apodrece a nossa fonte e a nossa foz 
Não nos faz tirar os olhos do horizonte 
Nem polui a esperança que nasce dentro de nós 

É quando a lágrima no rosto a gente enxuga e segue em frente 
Persistente como as tartarugas e as baleias 
E nessa lama nasce a flor que a gente rega 
Com o amor que corre dentro do sangue, nas nossas veias 

Quem nunca viu a sorte pensa que ela não vem 
E enche a cacimba de mágoa 
Hoje me abraça forte, corta esse mal, planta o bem 

Transforma lágrima em água 

O sertão vai virar mar 
É o mar virando lama 
Gosto amargo do Rio Doce 
De Regência a Mariana 

O sertão vai virar mar 
É o mar virando lama 
Gosto amargo do Rio Doce 
De Regência a Mariana 

O sertão vai virar mar (o sertão virando mar) 
É o mar virando lama (o mar virando lama) 
Gosto amargo do Rio Doce (da lama nasce a flor) 

De Regência a Mariana (muita força, muita sorte) 

O sertão vai virar mar (mais justiça, mais amor) 
É o mar virando lama 
Gosto amargo do Rio Doce 
De Regência a Mariana 

O sertão vai virar mar 
É o mar virando lama 
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4. REFLEXÕES SOBRE O CONCEITO DE SAÚDE ÉTICO-POLÍTICA 

 

Este capítulo apresenta as diretrizes teóricas desta tese, o que inclui diálogos 

com o campo nomeado psicologia dos desastres e com autores brasileiros que 

também desenvolvem reflexões sobre a saúde a partir do pensamento de Espinosa. 

A literatura em psicologia mostrou que visões mais individualizantes podem derivar 

em patologização das consequências dos desastres, e, em outro sentido, aquelas 

concepções mais abrangentes apontaram a complexidade do fenômeno desastre, 

sendo que as intervenções do profissional de psicologia devem estar orientadas para 

a particularidade da situação e demandas locais. Quanto à discussão de saúde em 

Espinosa, esta mostrou a potencialidade da teoria em possibilitar reflexões que não 

estão dadas à priori, apontando a dimensão ético-política da saúde contra uma visão 

moralista ou pautada nas emoções tristes e individualistas. Por fim, será realizada a 

discussão sobre a saúde ético-política fundamentada na unidade corpo e mente.  

 

4.1 A PSICOLOGIA E OS DESASTRES 

 

No levantamento da literatura em Psicologia dos Desastres usou-se esse 

mesmo descritor, centrando as buscas nos artigos, teses e dissertações publicados 

no Brasil e em língua portuguesa24. Essa incursão no tema do desastre teve o objetivo 

de conhecer como ele é pesquisado na psicologia, os temas emergentes e as teorias 

que fundamentam as análises. Constatou-se que a área envolve uma série de 

manifestações distintas do objeto desta pesquisa, como enchentes, deslizamentos, 

terremoto, HIV, furacão, tsunami, conflitos armados e acidente aéreo25.  

Entre a diversidade temática e de abordagens dos trabalhos acadêmicos 

encontrados, destacam-se duas questões: uma referente à interpretação do fenômeno 

desastre e outra, às diretrizes da atuação dos psicólogos nessas situações.   

 Sobre a interpretação do fenômeno desastre, os organismos que atuam nessa 

área trabalham com elementos comuns à sua caracterização26. Por sua vez, os 

                                                             
24 Que incluem pesquisas realizadas em outros países. 
25 O levantamento da literatura em psicologia dos desastres abrangeu os artigos científicos anteriores 
ao ano 2019. 
26 A caracterização de desastre é semelhante para o Ministério da Integração Nacional (Instrução 
Normativa nº1, de 24/08/2012) e para o Centro de Estudos e Pesquisas em Emergências e Desastres 
em Saúde (Cepedes) da Fiocruz: “um desastre causa grande impacto em uma comunidade ou 
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trabalhos acadêmicos trazem um debate sobre a interpretação desses 

acontecimentos: seriam os desastres naturais ou sociais? Os trabalhos que explicitam 

essa discussão convergem para o entendimento de que os desastres, mesmo quando 

originados por causas naturais, como as enchentes ou deslizamentos, por exemplo, 

tratam da relação das pessoas com o seu ambiente e demonstram a dinâmica política, 

econômica e social em que ocorreu o evento (GOMES et. al., 2012; TRINDADE et. 

al., 2013; MATTEDI, 2008; RIBEIRO, 2013; FAVERO et. al., 2014).  

Os demais trabalhos tratam-no como um evento de ruptura, um acontecimento 

perturbador em que é preciso responder aos seus impactos, mas não problematizam 

o motivo deste e os impactos em sua totalidade (SÁ et. al., 2008; COUTINHO et. al., 

2013; MELO et. al., 2011; FRANCO, 2012; ALVES et. al., 2012). O Conselho Federal 

de Psicologia (CFP) avança na definição psicossocial de desastre quando se refere 

aos sentimentos produzidos pelo desastre, que “podem provocar medo, horror, 

sensação de impotência, confrontação com a destruição, com o caos, com a própria 

morte e de outrem, bem como perturbação aguda em crenças, valores e 

significados”27. 

A interpretação do acontecimento pelos diversos atores sociais envolvidos 

produz a relação destes com a ação e, mais, com a possibilidade de ação política de 

definição dos direitos da população, ou seja, a compreensão do acontecimento irá 

produzir psicologias. Concordamos com a compreensão de que o rompimento da 

barragem de Fundão foi um desastre tecnológico, um evento trágico atribuído a 

negligência, erro e intenção humana, sucedendo em mortes ou danos significativos 

(ZHOURI et. al., 2016, PEREIRA, 2020, POEMAS 2015). No caso de Fundão, os 

riscos já eram conhecidos pela empresa e por autoridades ambientais (ZHOURI et. 

al., 2016), mas foram negligenciados como parte do próprio método escolhido para a 

atividade, mais econômico e crítico em relação à segurança (PEREIRA, 2020). Tudo 

isso evidencia também uma falha humana. 

Retomando os destaques na abordagem dos trabalhos acadêmicos, a segunda 

questão diz respeito à atuação do psicólogo. Existem diversas referências sobre a 

necessidade de se construir protocolos e diretrizes de atuação para os psicólogos 

                                                             
sociedade envolvendo perdas humanas, materiais, ambientais e excede a capacidade da população 
atingida lidar com a situação com os próprios meios”.  
27 Material em vídeo disponibilizado no site do Conselho Federal de Psicologia (CFP), intitulado Orienta 
Psi.   
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nesse contexto. Os trabalhos que se referem às intervenções tratam do momento 

imediatamente seguinte à ocorrência do evento, denominado período de emergência 

pelos manuais de defesa civil. Dentre as intervenções apresentadas, observa-se duas 

perspectivas. A primeira é orientada por diagnosticar e minimizar a incidência de 

problemas psicológicos ou efeitos negativos da população afetada. De acordo com 

essa concepção, a exposição ao desastre aumenta a possibilidade de transtornos 

psicológicos, sendo o mais citado o transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) 

(VASCONCELOS, 2015; COUTINHO et. al., 2013; ALVES et. al., 2012; SÁ et. al., 

2008). Esta perspectiva entende a intervenção enquanto diagnóstico (por meio de 

testes) no sentido de evitar sequelas, transtornos graves, sintomas incapacitantes ou, 

ainda, prevenir o TEPT.  

 Weintraub et. al. (2013) ao analisar os textos de Didier Fassin28 sobre exclusão 

social, chama atenção para o risco representado pela noção de trauma (e junto dele 

o TEPT) em contextos de violência ou situações de grande impacto. Esse tipo de 

reconhecimento do sofrimento, que convoca e legitima os afetos das pessoas 

excluídas (também referido como indesejado) e o traduz como trauma, patologiza 

estes sujeitos e reforça a exclusão já existente, sendo parte integrante de toda a 

situação estimuladora.  

 

As análises da produção e dos usos do trauma na atualidade inscrevem os 
modos de lidar com a violência (social, política, natural etc.) na lista de tópicos 
relevantes para o mundo contemporâneo. Para Fassin e Rechtman, o trauma 
se torna um operador contemporâneo das disputas políticas, das ações 
públicas e privadas, das indústrias biomédicas e da saúde, e demonstra um 
claro papel nas relações de poder. Somando o exemplo dos ataques do 11 
de setembro de 2001 às Torres Gêmeas nos EUA, outros acidentes na 
França, ações humanitárias na Palestina e o tratamento dado aos imigrantes 
em território francês, Fassin e Rechtman (2007) demonstram como o trauma 
torna-se lugar de ação social e política quase indiscutível. Se houver trauma, 
há que agir. As crises – bélicas, catastróficas, acidentais, individuais – são 
inscritas na sociedade pelo trauma, consequentemente, pelo que Fassin 
chama de razão humanitária, dele advinda (p.1050). 

 

Para o autor, é possível ler as relações sociais a partir dos usos do conceito de 

traumático quando este é o valor principal para a reorganização dos problemas 

sociais. Percebe que esse operador, que afirma a existência do outro pela via da 

                                                             
28 Médico, sociólogo e antropólogo francês, autor de inúmeros livros sobre o tratamento dado à pobreza, 
em especial aos migrantes.   
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compaixão, produz políticas públicas e ações privadas que respondem de forma moral 

e em afinidade com as relações de poder estabelecidas na situação de conflito29.  

 Retomando os modelos de intervenção profissional do psicólogo, a segunda 

perspectiva mostra-se mais preocupada com a dimensão coletiva. Considera o 

sofrimento das pessoas atingidas pelo desastre em sua complexidade e também 

propõem a construção de redes de apoio: colaboração às políticas públicas, cuidado 

com os agentes que trabalham no desastre, fomento à reivindicação de direitos, 

atenção e assistência social, acompanhamento do processo de luto. A atuação frente 

às demandas locais e particularidade da situação é bastante enfatizada nos trabalhos 

que defendem esta perspectiva (WEINTRAUB et. al., 2011; TRINDADE et. al., 2013; 

RIBEIRO, 2012; MELO et. al., 2011; FRANCO, 2011).  

Weintraub et. al. (2011) explicita a distinção dessas duas maneiras de pensar 

e agir e tece crítica à primeira, que denomina individualizante, pois exclui os fatores 

sociais e comunitários e supervaloriza a noção de traumatismo. Segundo a autora, a 

concepção individualizante coloca o transtorno como único mecanismo de legitimação 

da experiência do desastre e destaca a importância em atuar em todo o ciclo de gestão 

dos desastres, pois as manifestações psicológicas se apresentam de forma 

multifacetada. Concordamos com essa concepção e pretendemos consolidá-la 

reforçando o conceito de saúde ético-política defendendo que a complexidade do 

fenômeno desastre deve ser analisado em suas mediações históricas, materiais e 

subjetivas e que a prática do psicólogo deve estar orientada para a potência de vida 

desses sujeitos em sua complexa rede de relações. 

 

4.2 CONTRIBUIÇÕES DA FILOSOFIA DE ESPINOSA NO TEMA DA SAÚDE 

  

A parte que segue traz reflexões sobre o tema da saúde à luz da teoria de 

Espinosa, assim como proposto por essa tese, realizadas por dois autores brasileiros. 

Órion Lima construiu sua tese de doutorado em Saúde Pública na Universidade 

Estadual Paulista (UNESP) sobre o tema da saúde mental30. O segundo autor, 

Ricardo Teixeira, professor do Departamento de Medicina Preventiva da USP31, vem 

                                                             
29 O que o autor denomina de razão humanitária.  
30 Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina de 
Botucatu, da Universidade Estadual Paulista (UNESP), no ano 2012. 
31 Da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP).  
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produzindo reflexões sobre a intersecção saúde em Espinosa ao longo do seu 

trabalho. A partir da leitura dos seus textos, interessou trazer o caminho que traçaram 

para discutir a saúde. 

A tese Contribuições de Espinosa para o conceito de saúde mental (2012) 

trouxe a ontologia dos afetos para tecer a crítica ao hospital o psiquiátrico em seu 

modelo manicomial e apontar diretrizes para o cuidado em saúde mental. Para Lima, 

transformar a política de cuidado em saúde mental implica mudar os conceitos que a 

embasam. Para desenvolver sua reflexão, o autor se deteve especialmente ao texto 

da Ética32 e teve como principal interlocutora Marilena Chauí, além de se referir 

também aos textos de Marcos Ferreira Paula, Gilles Deleuze e Laurent Bove.  

Destaco três questões principais da tese: i. a discussão acerca da saúde, em 

que cruza referências entre a teoria e da realidade da assistência à saúde mental, ii. 

a articulação entre saúde e resiliência, e, iii. a defesa de um cuidado que deve 

acontecer na Cidade. A primeira questão parte da crítica às tradições teológico 

metafísica e cartesiana que encontram ressonância nos modelos biomédicos em torno 

dos conceitos de saúde e doença. Estas tradições cindiram o indivíduo em razão e 

emoção, vício e virtude, mente e corpo. Para construir sua proposição, o autor entende 

que é necessário desconstruir uma visão moralista da saúde e desconstruir o dualismo 

mente e corpo33.  

Para a tradição teológico metafísica, a doença era a consequência de um ser 

de vícios, por meio da noção de mau e pecado, e o bem, por sua vez, representado 

por meio de atitudes virtuosas. Já para a filosofia de Espinosa, não existem coisas 

boas ou más em si, não há uma moral da saúde, pois o indivíduo é determinado a agir 

de acordo sua essência. O que é bom para um indivíduo é aquilo que lhe parece útil 

no aumento de sua potência, e mau, aquilo que diminuiu a força de ser e agir na 

existência. Quanto à cisão mente e corpo, o autor faz menção à melancolia, em que 

o exercício da razão ou a intervenção na esfera corporal34 não seriam capazes de tirar 

esse indivíduo da condição de tristeza extrema. Corpo e mente para Espinosa são 

uma mesma substância e a relação entre ambos é simultânea, ou seja, as pessoas 

padecem ao mesmo tempo do corpo e da mente. O autor destaca que a reforma 

                                                             
32 Os outros textos de Espinosa também são citados, como: Pensamentos Metafísicos; Tratado da 
Correção do Intelecto; Tratado Político; Correspondências, Tratado Teológico Político.  
33 Que inclui a supremacia da mente sobre o corpo.  
34 Tendo como referência psicofármacos atuando na produção de neuromoduladores e 
neurotransmissores.  
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psiquiátrica também construiu essa ideia de um ser integral e realizou a crítica ao 

modelo manicomial, de que, ao focar na doença, deixavam de lado o sofrimento e 

existência do indivíduo. 

A saúde e doença, portanto, fundam-se nos afetos de alegria e tristeza. A 

passagem da tristeza à alegria, está associada a transformação das ideias 

inadequadas em adequadas. A causalidade das ideias adequadas encontra-se na 

dimensão da singularidade dos indivíduos, mas o autor chama a atenção para o fato 

de que a produção de saúde também depende do ambiente externo. Do ponto de vista 

da vivência do cuidado, para repensar o conceito de saúde mental não se pode pensar 

apenas na luta isolada do indivíduo para permanecer na existência, é necessário que 

ele tenha possibilidade de bons encontros, de maneira que seja possível o 

fortalecimento interno das ideias adequadas.  

A segunda questão pontuada é sobre o diálogo com a ideia de resiliência, em 

que o autor também reflete sobre a necessidade de ressignificação dos espaços de 

cuidado. A resiliência é entendida como a capacidade humana para enfrentar, ser 

fortalecido ou se transformar diante de situações adversas, num processo em que o 

sujeito produz uma espécie de síntese de aspectos grupais capazes, por sua vez, de 

produzir ações. Esse aspecto da dimensão coletiva valoriza os grupos sociais do 

entorno desse indivíduo, como família, igreja, escola, grupos de autoajuda, etc. Por 

esse viés, o autor encontra apoio para a afirmação de que o ambiente que o indivíduo 

se encontra é fundamental para que este possa produzir saúde. Os equipamentos 

alternativos à internação têm essa proposta, valorizam a intercorporeidade para uma 

melhor compreensão das causas envolvidas na produção do sofrimento.  

 A concepção de saúde e doença traz os afetos para a dimensão das relações 

entre os corpos, o que inclui as dimensões singular e coletiva. Na perspectiva do 

modelo biomédico, não é possível viver os afetos como uma subjetividade singular, já 

que é preciso seguir um modelo de vivência normal para assim ser considerado um 

indivíduo saudável. Segundo o autor, a psiquiatria nasce como negação dos afetos e 

determinando quais destes podem e quais não podem ser vividos. Os hospitais 

psiquiátricos, entendidos como instituições totais, não dispõem de instrumentos que 

possibilitem a expressão de alegria, e sim aqueles afetos nascidos da tristeza, como 

a vingança, a crueldade, temor, avareza, medo, orgulho e autoritarismo. Para um novo 

conceito de saúde mental, é preciso então observar a dinâmica dos afetos na relação 

entre um conatus singular com os demais conatus.  
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A terceira questão destacada foi a defesa de um cuidado que deve ser realizado 

na Cidade, em contraposição ao modelo asilar. Para tanto, o autor recorre ao conceito 

de comum de Espinosa, entendido como o sistema complexo das relações 

necessárias entre as partes e destas com o todo, reafirmando a dupla dimensão 

individual e coletiva do conatus. Essa relação de concórdia permite o aumento da 

produção de uma força comum capaz de aumentá-lo. Uma relação que não se dá 

apenas pela razão, ela também ocorre pela lei natural do útil, que é a percepção no 

plano dos afetos de que é possível reunir desejos em torno de um único desejo.  

A dimensão política desse comum é a democracia, sistema político em que é 

possível pensar a convivência desses afetos de maneira que se possa realizar o 

desejo de cada um, desde que este seja útil à coletividade. Para Lima, a reforma 

psiquiátrica “lançou luz à toda sociedade para que os ideais democráticos fossem 

realmente contemplados na formação de políticas públicas” (p. 195), demonstrando 

afinidade entre a filosofia e as proposições da reforma. A Cidade é o lugar onde essas 

trocas são possíveis, nas palavras do autor:  

 

O que Espinosa quer nos dizer é que a instauração da Cidade não se dá por 
meio da submissão das paixões às leis da razão, entendidas como um pacto 
social, mas que essas só podem ser compreendidas à luz daquilo que 
representa ser o mais útil à conservação da coletividade. Isso implica dizer 
que não é possível eliminar por completo os conflitos que emergem da própria 
coexistência entre as duas potências, a individual e a coletiva. O que 
determinará o bom êxito da Cidade é a “concórdia” entre os homens; não são 
leis prescritivas da razão, mas a superação de paixões negativas por outras 
contrárias e mais fortes (p.200).  

 

Viver na Cidade exige dos cidadãos a disposição para lidar com os próprios conflitos 

e com os conflitos produzidos entre os desejos individuais e aqueles das potências 

coletivas, demonstrando ser falsa a ideologia de acreditar que o restabelecimento da 

saúde deva se dar fora do território, do mundo e da vida. No cuidado à saúde mental 

não basta acabar com o hospital psiquiátrico, mas sim desinstitucionalizar, ou seja, 

levar o indivíduo a sentir que a vida dele não está mais norteada pela opressão e 

diagnóstico, que ele pertence ao mundo, que este possui direitos e deveres e, desta 

maneira o fluxo dos seus desejos habitará o território.  

Passemos aos textos do segundo autor referido, Ricardo Teixeira. Os trabalhos 

escolhidos foram dois artigos publicados em periódicos35: A grande saúde: uma 

                                                             
35 Os artigos escolhidos foram selecionados pelo autor em seu currículo lattes como sendo os mais 
importantes da sua autoria. 
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introdução à medicina do corpo sem órgãos (2004) e As dimensões da produção do 

comum e a saúde (2015). O autor se inspira na leitura de Espinosa praticada por 

Deleuze e Guattari, e no segundo texto apresenta também como principais 

interlocutores Hardt e Negri. Os dois artigos foram escritos em diferentes momentos 

e, por esse motivo, para preservar os conceitos e o caminho realizado pelo autor, 

serão tratados de forma distinta neste texto.  

A Grande Saúde, nome atribuído no primeiro texto para marcar a diferença com 

outras concepções, apresenta-se identificada com a Ética de Espinosa. O texto traz a 

alegoria de Robinson Crusoé, personagem do livro de Michel Tournier, para refletir 

sobre o desejo em um Mundo Sem Outrem e experimentado por um Corpo Sem 

Órgãos.  

Para construir a ideia de Grande Saúde, o autor afirma que bom ou mau não 

são valores em si e nem se referem à qualidade das próprias coisas, mas sim àquilo 

que aumenta ou diminui a força do conatus. Se torna bom aquilo que desejamos. 

Virtude na Ética de Espinosa não tem um sentido moral de adequação a um modelo, 

mas o sentido de força interna, assim como a origem latina da palavra. A força interna 

pode ter sua potência aumentada, que é o fortalecimento do conatus, formando ideias 

adequadas.  

Este processo ou “a passagem em que realmente tudo se decide” (p.65) se dá 

via seleção dos afetos, referindo-se às ideias e aos corpos que se compõem em 

alegria. A Grande Saúde, portanto, depende da interiorização da causalidade da 

maneira que passamos a nos relacionar com as coisas e as forças externas. Ou dito 

de outra maneira, a posse da própria potência permite a seleção dos afetos de alegria 

que conduz ao verdadeiro objeto do desejo, referido no texto como “o bem imperecível 

capaz de se comunicar igualmente a todos” (p.66). Os indivíduos que desejam, 

buscam a utilidade dos outros indivíduos, guiados pela razão, desejam para si aquilo 

que pode ser compartilhado com os demais humanos. 

A perspectiva da Grande Saúde ganha diretrizes para intervenções de uma 

medicina espinosana quando propõe dois planos em que situam os problemas de 

saúde, sendo eles os afetos de tristeza e alegria e qualidade do desejado. O processo 

através do qual é possível intervir nessas dimensões é o processo de seleção de 

afetos, da seleção dos corpos e ideias que convêm com o nosso, que seja, entrar na 

posse da potência que possibilita a seleção de afetos alegres. Em síntese, o processo 

de interiorização da causalidade.  
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No segundo artigo, do ano 2015, Teixeira parte da compreensão de que há 

problemas mal colocados no campo da saúde e que esta má colocação está 

relacionada a dicotomia restrita de alguns pares como a oposição público e privado, a 

separação entre natureza e cultura e entre as questões biológicas e sociais. Seguindo 

essa busca por recolocar os problemas em saúde, propõe duas possibilidades para 

pensar o conceito, uma axiológica e a outra factícia. Enquanto valor, a saúde indica o 

estado das relações internas e externas dos corpos que corresponde à realização de 

sua potência. Em termos ético-políticos, à expansão dos direitos. A outra 

possibilidade, é pensar que a produção de saúde também resulta da ação humana, 

ou seja, a saúde é produção social. Esses dois vieses de pensar a saúde obedecem 

a um imperativo vital, ou seja, a um problema posto pela vida e corresponde à 

produção do comum.   

Como âncora para a discussão do comum em Espinosa, o autor a relaciona à 

teoria da individualidade, em que uma coisa singular é composta infinitamente entre 

as relações que subordinam as partes, que, por sua vez, expressam o grau de 

potência do ser36. Essa coisa singular é um corpo. A ideia de singularidade se mostra 

útil para explicitar que a produção do comum, fazendo parte da dinâmica produtiva do 

ser, corresponde a um problema vital. O corpo, a singularidade, entra em contato com 

outros corpos produzindo relações entre relações. Esse jogo de relações em seu 

esforço para perseverar na existência, pode estabelecer relações de composição com 

outros corpos e evitar as relações que possam decompor suas partes características. 

Essas relações de composição, dependem da capacidade de uma individualidade se 

apresentar como relações que componham com outras com as relações que os 

caracterizam, que é produzir o comum. Nessa combinação, nomeada por Teixeira de 

comunidade, se dá o grau de potência do ser.   

O autor remete a pergunta de Espinosa, “o que pode um corpo?”. Um corpo 

pode variar suas relações características de maneira que possa ampliar as possíveis 

composições com outros corpos, o seu poder de ser afetado e afetar. Algo da ordem 

do necessário, pois os corpos que não são rendidos pelas causas externas vão 

desejar poder mais e mais. Esse movimento de composição, implica em passar do 

conhecimento inadequado para o adequado. É um problema propriamente humano e 

são as dimensões intelectuais e coletivas que permitem com que os humanos possam 

                                                             
36 Que correspondem aos gêneros do conhecimento.  
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expandir sua potência de agir e pensar. Neste artigo, Teixeira reflete sobre o comum 

espinosano em diálogo com reflexões contemporâneas sobre os commons, o que o 

faz discutir também questões como as dificuldades em se perceber o comum por 

causa das privatizações e apropriações deste. Porém, mesmo assim, o comum resiste 

como imperativo vital. O comum não pode ser considerado apenas desde elementos 

naturais partilhados por todos, mas também algo que é produzido. 

A discussão sobre o comum e o trabalho levam o autor à compreensão de que 

é necessário restituir os serviços de saúde à vida. Para intervir de modo espinosano, 

é fundamental se colocar contra as formas de apropriação da potência comum, que é 

a saúde e a produção de saúde (o que implica ser contrário à privatização dos serviços 

de saúde). Partindo da crítica da apropriação, enfatiza que o problema em saúde 

poderia ser outro, aquele de ampliar novos desejos, e aponta dois desafios para os 

trabalhadores em saúde: expandir a sensibilidade do comum na saúde (o que pode 

ser traduzido também como a luta por saúde pública, gratuita e universal) e também 

entender que a multidão se expressa no trabalho e nas lutas e que é preciso inventar 

formas democráticas de organização social duradouras.  

Retornando ao texto da Grande Saúde, de 2004, Teixeira parte das relações 

de conveniência para falar da noção comum, pois esta só é possível quando um corpo 

sente a alegria de uma afecção que a faz agir e compreender. A relação de 

conveniência, portanto, é decisiva, básica, determinante. A tristeza não produz uma 

noção comum. A formação das noções comuns se desenvolve no sentido de noções 

cada vez mais gerais, que começam com as noções entre meu corpo e o outro que 

me afeta de alegria até aquelas que ultrapassam as tristezas. É através dos afetos em 

que é possível passar dos signos (ideias imaginativas) às noções comuns, cada vez 

mais compostas. Diferente da imaginação, que são as reações externas de um corpo 

sobre outro, na noção comum, onde há um encadeamento definido pelo entendimento 

que concebe a conexão de conveniência entre os corpos.  

Os dois autores apresentam um caminho afim ao partirem da crítica a uma 

visão moralista de saúde (representadas pela tradição teológica metafísica, modelo 

biomédico e concepções que cindem natureza e cultura, dentre outras), desvelam que 

o processo de transformação em direção à saúde encontra-se na passagem das 

ideias inadequadas às adequadas e não em uma conduta tendo em vista um modelo 

de virtude. Para os autores, o processo saúde-doença está relacionado aos afetos de 

alegria e tristeza em sua complexidade, e que, para tanto, as duas dimensões do ser, 
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tanto a singular como a coletiva, compõem instâncias fundamentais para a produção 

da saúde. A dimensão coletiva é ressaltada por estes quando discutem as condições 

sociais do tratamento e a perspectiva ontológica do ser e deságuam no conceito de 

comum. O comum é visto nesse processo de expansão da potência do ser, entendido 

como composições de alegria entre corpos via a racionalidade afetiva.  

 

4.3 A SAÚDE ÉTICO-POLÍTICA 

 

Sawaia (1994, 2003, 2016) também vai nesta direção para analisar a saúde na 

perspectiva Espinosista, e, para salientar tal perspectiva, usa o conceito de saúde 

ético-política na interface com o conceito de sofrimento ético-político. Pensar a saúde 

na dimensão ético-política corresponde a pensá-la a partir da dimensão dos afetos de 

Espinosa e da concepção vigotskiana de sentido e significado. Esta perspectiva 

compreende que saúde é a relação mediada por sentidos entre os corpos e os fatores 

externos (micro-organismos, socioeconômicos, políticos e ambientais) – sentidos 

esses que são construídos historicamente e pelo próprio sujeito que enfrenta a 

situação estimuladora. Isto significa que o corpo humano não responde 

espontaneamente, como uma ação reflexa, ao meio circundante em que vive, mas 

mediado por signos que modulam esta relação.  

Vigotski (1994) sintetiza essa ideia da interação entre o meio social e o ser 

humano por meio da noção de perejivanie37. Não é o fator ambiental ou constitucional 

em si mesmos, separados, que irão influir a pessoa, mas a mistura ativa dos dois. O 

meio social vivido não é mero cenário ou variável independente, é uma relação que 

se dá em constante movimento, constitutiva da subjetividade. Portanto, parte-se do 

pressuposto de que o processo saúde-doença não ocorre exclusivamente por 

exposição a fatores ambientais, mas por toda uma complexidade em rede de 

mediações e como é experimentada pelos sujeitos. Destaca-se aí o afeto, entendido 

na presente tese como a porta de entrada da experiência do mundo.  

                                                             
37 Vigotski apresentou esse conceito em conferência realizada no instituto pedagógico de Leningrado 
para explicar às mães porque seus filhos não são idênticos, apesar da mesma condição de vida – 
palestra publicada em 1935 com o título “O problema do meio” (VIGOTSKI, 1994). É uma palavra da 
língua russa usada no cotidiano e também nos círculos literários cultos. Sua tradução tem gerado 
discussões entre os leitores de Vigotski por não encontrar um correspondente exato em língua 
portuguesa. 
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 Analisar a saúde pela via dos afetos é compreendê-la primeiro como uma 

unidade psicofísica, corpo e mente, questionando o conceito de saúde mental, uma 

vez que, como fala Espinosa, corpo e mente são da mesma substância e não há 

hierarquia entre eles, os dois sentem as afecções simultaneamente. Segundo, é 

analisar a saúde em ato, a depender dos encontros entre o meu corpo e os outros. 

Assim, o conceito de saúde passa a ser ampliado para o de potência, “o direito que o 

indivíduo tem de ser, de afirmar e de se expandir, cujo desenvolvimento é condição 

para se atingir a liberdade” (SAWAIA, 2011, p. 112).  

Duas ideias marcantes orientaram a leitura de Espinosa que segue. A primeira 

foi do professor Marlito Lima quando observou em sala de aula que pela primeira vez 

o conhecimento se torna alegria, referindo-se ao pensamento de Espinosa, e a 

segunda, numa outra aula, sobre a Odisseia de Homero, quando a professora Jeanne 

Marie Gagnebin comentou de que a potência de um pensamento está relacionada à 

quantidade de interpretações que se pode fazer deste. Vamos então, assim como os 

autores citados no capítulo anterior, refletir a saúde a partir da Ética de Espinosa38. 

 

4.3.1. O afeto como unidade corpo e mente  

 

Para aprofundar a reflexão de como a saúde ético-política se torna agente dos 

processos saúde-doença a partir de Espinosa iniciada pelos dois autores citados 

acima, um sanitarista e o outro filósofo, é importante trazer a ideia de substância. A 

substância, ou Deus, ou ainda a natureza, é a unidade absolutamente infinita e 

presente em todo o universo. A substância é produtora de si mesmo e de todas as 

coisas “sendo por isso, uma essência infinitamente complexa e internamente 

diferenciada em infinitas qualidades infinitas” (CHAUÍ, 1995, p. 46). A substância é 

causa de si mesmo. Esta ideia de causa é chave na concepção espinosana e será 

referida em diversas relações, pois para Espinosa os efeitos são imanentes, quer 

                                                             
38 O texto da Ética, último publicado do filósofo, é considerado sua obra máxima, “é definido como um 
compêndio essencialmente político e, ao mesmo tempo, como um tratado das emoções e da 
problemática do sujeito e do seu desejo” (SAWAIA, 2009, p.78). Espinosa nasceu e viveu na Holanda, 
na capital Amsterdã e imediações no século XVII. Era de família portuguesa que migrou no primeiro 
momento para a Espanha e depois para Holanda por causa da perseguição religiosa ao povo judeu. O 
meio religioso em que foi criado era rígido, mas em sua trajetória o filósofo teve experiências com outras 
referências religiosas que o permitiram ter contato com as artes, filosofia, o latim e às discussões 
político-religiosas da época. Espinosa foi expulso da comunidade judaica e sua obra também foi 
perseguida pelos cristãos. Uma das suas marcas intelectuais foi a independência e autonomia 
intelectual (CHAUÍ, 1995).  
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dizer, os efeitos não se separam das causas e, além disso, as expressam. Em outras 

palavras, aquilo que se percebe aqui e agora possui uma causa que explica e é a 

gênese desse efeito que se percebe. No caso da substância, esta é causa de si e por 

isso é infinita, pois não há outro corpo maior ou mais intenso que limite a sua 

autoprodução.   

Dentre os infinitos atributos da substância, conhecemos adequadamente dois: 

a extensão e o pensamento. O primeiro se refere à realidade física e o segundo a 

natureza psíquica. Estas duas expressões da substância infinita estão presentes nos 

seres humanos que são singulares e finitos. Cada um de nós é um modo, ou seja, 

uma modificação da substância: “os seres humanos, constituídos pela união de um 

corpo e uma alma, não são substâncias criadas, mas modos finitos de Deus. Ou como 

demonstra Espinosa, são partes da natureza infinita de Deus” (CHAUÍ, 1995, p. 48). 

O livro da Ética I de Espinosa (2017) apresenta uma concepção de vida em que o ser 

humano é parte desse todo maior do que ele próprio, ele não só age no interior da 

natureza, mas ele próprio é natureza, Deus sive natura. 

Os dois modos de ser da substância referidos se expressam de maneiras 

diferentes e são uma unidade que está dada, a princípio. Em outras palavras, 

extensão e pensamento são atividades simultâneas de uma única substância (CHAUÍ, 

1995; JAQUET, 2011), o que quer dizer, de igual força ou potência. Esta compreensão 

de corpo e mente rompe com a tradição filosófica vigente no século XVII, representada 

por Platão, Aristóteles e Descartes, em que se pensava uma relação hierárquica que 

define a alma como superior ao corpo39.  

É possível perceber a articulação entre essas duas expressões, o corpo e a 

mente, por meio dos afetos. Estes recobrem uma realidade física (as afecções do 

corpo) e uma realidade mental (as ideias dessas afecções). O afeto então “exprime a 

simultaneidade, a contemporaneidade do que se passa na mente e no corpo” 

(JAQUET, 2011, p. 418). Essa maneira de compreender a relação mente e corpo em 

ato afasta a ideia de que, inicialmente, o corpo seria afetado para no momento 

seguinte a mente tomar conhecimento e formar uma ideia, ou que um atributo seria 

causa do outro.  

                                                             
39 Na aula Liberdade: afastar as paixões de tristeza, a professora Marilena Chauí afirma que essa forma 
hierárquica de pensar o corpo humano foi superada, mas se mantém ao longo dos séculos até hoje. 
Material disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=4qeNdSxCTHI>. Acesso em 29 de 
Jun/2019.  

https://www.youtube.com/watch?v=4qeNdSxCTHI
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Chauí (1995) defende a ideia de que a originalidade de Espinosa diante da 

tradição filosófica está em apresentar uma nova compreensão da relação corpo e 

mente. A mente será passiva junto com seu corpo e ativa também junto com ele, “por 

inteiro e conjuntamente” (p.66). Esta relação entre corpo e mente não é hierárquica, 

estão internamente articuladas, e sua unidade se exprime diferenciadamente nas 

operações corporais e psíquicas (CHAUÍ, 1995; JAQUET, 2011). Essa ideia do afeto 

que atravessa a unidade corpo e mente, que são uma única substância, justifica a 

escolha por se trabalhar com afetos neste estudo. Este afeto será então uma produção 

desde as relações corpo e mente, como também das relações indivíduo e meio 

ambiente, quer dizer, indivíduo e sociedade, como será exposto adiante. 

O corpo humano espinosano, referido nos postulados da Ética II, é composto 

de muitos indivíduos e esses, por sua vez, também compostos por muitos outros. Os 

indivíduos que compõem o corpo humano possuem naturezas diferentes, nomeados 

de fluidos, moles e duros. O corpo composto, interage com o meio ambiente 

intensamente através dos encontros, afetando e sendo afetado pelo meio, que seja, 

“o corpo humano tem necessidade, para conservar-se, de muitos outros corpos, pelos 

quais ele é como que continuamente regenerado” (E II, Post. IV).  

Essa modificação contínua produz um corpo humano que vai sendo arranjado 

nos encontros e uma mente que será tanto complexa quanto complexos forem os 

arranjos corporais. No encontro entre os corpos, a interação se dá entre a natureza 

de ambos em sua complexidade, mas o filósofo chama atenção para que “as ideias 

que temos dos corpos exteriores, indicam mais o estado de nosso corpo do que a 

natureza dos corpos exteriores” (E II, Corol. II, P. XVI).  

Esse “estado de nosso corpo” indica a temporalidade atual dos encontros, o 

tempo presente. Quando ocorrem modificações corporais, mesmo sem a presença da 

situação estimuladora vivida, este é afetado da mesma maneira que antes. Por sua 

vez a mente percebe estas com os conceitos daquele momento, por associação e se 

relacionará com esta afecção mesmo que a natureza do corpo exterior não esteja mais 

presente, ou seja, como sendo atual. Essa capacidade de perceber como presente 

coisas que não existem, é vista pelo filósofo como potência imaginativa do corpo 

humano.  

O corpo humano, portanto, é relacional por essência. Desde a sua dinâmica 

interna como a dinâmica entre um corpo e demais os corpos exteriores. A mente 

humana o percebe por meio das afecções que o movem e ambos dão existência um 
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ao outro, constituindo um único e mesmo indivíduo40. Em outras palavras, o 

conhecimento que a mente tem do próprio corpo acontece por meio das afecções bem 

como, por meio das afecções que se relacionam com os corpos exteriores (SPINOZA, 

2017, E II).  

 

Com efeito, por afecção da essência humana compreendemos qualquer 
estado dessa essência, quer seja inato ou adquirido, quer seja concebido 
apenas pelo só atributo do pensamento ou apenas pelo da extensão, quer, 
enfim, esteja referido, ao mesmo tempo, a ambos os atributos. (E III, 
Definições dos afetos, Def. I, Expl.). 

 

As afecções se referem tanto aos estados mental e físico, quanto à dimensão 

psicofísica (a união dos dois atributos). Esses estados estão relacionados às 

modificações tanto de uma constituição dada, quer seja inata, quanto “a suas 

modificações no decorrer do tempo” (JAQUET, 2011, p.1669). Jaquet (2011) traz 

alguns exemplos de afecções que atingem o corpo, como o tremor, a lividez, o sorriso, 

as lágrimas e, no caso de uma afecção do pensamento, uma imaginação singular, 

quando o pensamento é afetado pelo próprio pensamento. O que irá determinar a 

dimensão que a afecção tocará, se o corpo, a mente ou ambos, será a maneira que 

essa afecção ocorrerá em sua complexidade através dos encontros. Uma mesma 

afecção pode sofrer modificações variadas ao longo do tempo. 

Como vimos, Espinosa usa dois conceitos para se referir aos afetos: affectus e 

affectio. A autora francesa é categórica ao afirmar que todo afeto é uma afecção, mas 

nem toda afecção é um afeto. Esta ideia está calcada na compreensão de que, para 

se tornar um afeto é preciso interferir na potência de ação, seja aumentando-a, seja 

diminuindo-a. Em alguns casos, as afecções não produzem essa modificação do 

conatus. Essa condição do afeto está ligada à natureza do ser humano para agir e 

padecer de acordo com inúmeras situações.  

A diversidade de situações, incluindo aí aquelas afecções que não aumentam 

nem diminuem a potência de agir, está implicada com o fato de o ser humano ser 

composto por muitos indivíduos. Por este motivo, dada sua enorme complexidade, o 

corpo humano pode reagir de muitas e variadas maneiras, passando também por 

afecções neutras ou indiferentes. Esta compreensão sinaliza que quanto mais 

                                                             
40 Assim como a natureza é um imenso indivíduo, a união de corpos e mentes via ação comum também 
podem vir a tornar-se uma nova unidade. 
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encontros afetivos um corpo tem, mais sensibilidade e complexidade esse corpo terá 

na capacidade de afetar e ser afetado por outros corpos.   

Um corpo então é uma união de corpos que irá se fortalecer quanto mais apto 

estiver às transformações, em outras palavras, quanto mais diversificadas e 

complexas forem as relações intercorporais, mais largo e complexo será o poder de 

ser afetado e afetar outros corpos. A mente como ideia de corpo e como ideia da ideia, 

também será complexa diante das afecções dela própria e de seu corpo. 

Aqui cabe um adendo sobre o significado do conceito de imagem. No século 

XVII, o termo imaginação se referia usualmente à sensação, percepção e memória e 

Espinosa o utiliza com esse sentido, de um conhecimento sensorial do mundo, um 

conhecimento através dos órgãos dos sentidos humanos e que já contém uma forma 

mental, as imagens. Essas imagens são representações daquele corpo humano, 

internas e subjetivas, sobre os encontros com o mundo exterior, ou seja, “a imagem é 

o que se passa em nós, é algo subjetivo e não nos passa a natureza verdadeira da 

própria coisa externa” (CHAUÍ, 1995, p.34). Imaginar é uma atividade do corpo 

nascida das afecções intercorporais41.  

Na dinâmica dessas afecções entre os corpos, produzimos afecções e 

sofremos afecções desde o primeiro momento de existência. Nesta dinâmica 

complexa, o corpo cria imagens de si e do mundo, incluindo aí a imagem que os outros 

corpos produziram sobre o nosso.   

 

A imagem, por nascer do sistema das afecções corporais, é instantânea e 
momentânea, volátil, fugaz e dispersa, não oferecendo a duração continua 
da vida do próprio corpo, mas instantes fragmentados dela. Nascida de 
encontros corporais na ordem comum da Natureza, a imagem institui o campo 
da experiência vivida como relação imediata e abstrata com o mundo. 
Imediata, porque contato direto de nosso corpo com os outros corpos. 
Abstrata, porque fragmentada, parcial, mutilada. (Chauí, 1995, p.61).  

 

As afecções produzidas nos encontros intra a intercorporais produzem 

transformações no corpo e na mente. Esta complexidade está fora, nas causas 

                                                             
41 Na Ética III, Espinosa (2017) pontua as muitas variações do conhecimento imaginativo no jogo das 
afecções intercorporais. O conhecimento imaginativo, reflexo do sistema de afecções, é apresentado 
com muitas versões em complexidade. Aponta algumas relações: a natureza afim ou contrária do corpo 
exterior; a associação entre os afetos que ocorrem simultaneamente; o conhecimento das causas das 
afecções; a capacidade de imaginar e ser afetado por uma imaginação de algo que não está presente; 
as relações com terceiros (com aqueles que se relacionam com os que são objeto do nosso amor ou 
ódio); o privilégio de algumas partes do corpo serem afetadas em detrimento de outras; o esforço 
humano para buscar a alegria e rechaçar a tristeza; os motivos que se relacionam com uma quantidade 
de afeto que pode vir a somar ou subtrair; a identificação afetiva.  
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exteriores e nos próprios corpos compostos. Mesmo considerando que existe uma 

materialidade atual dos encontros produtora de afecções, o princípio que permite 

delimitar a natureza de um afeto está na potência de agir do corpo e da mente 

(JAQUET, 2011). Se o encontro aumenta o nosso conatus que, em Espinosa, significa 

a força interna para se preservar na existência, o afeto é de alegria. A alegria em suas 

várias nuances é um afeto potente que aumenta a força de existir, ampliando a 

potência mútua da mente para pensar e do corpo para afetar e ser afetado. Com essa 

afirmação, Espinosa quer indicar que o conatus é sempre positivo ou afirmativo, 

nenhum ser busca a autodestruição, quando esta ocorre vem de fora, do mundo 

exterior (CHAUÍ, 1995).  

A afirmação sobre a alegria indica também que a autopreservação não é 

apenas física. Viver, é mais do que estar vivo, é produzir o movimento de expansão 

do ser, da força de existir (SAWAIA, 2004). Dizer que o conatus é essência atual e a 

realização particular da natureza singular de cada ser humano, significa que cada 

sujeito é uma singularidade e não a representação de uma essência universal, 

portanto, ninguém se repete, cada modo é uma singularidade. O conatus espinosano, 

essa potência de agir singular e finita, é a força humana de perseverar na existência 

e os verbos perseverar ou conservar a si próprio, no caso dos humanos, significam 

estar em constante transformação, regeneração e realização. 

Vejamos a síntese que Espinosa propõe para o afeto: “as afecções do Corpo 

pelas quais a potência de agir do próprio Corpo é aumentada ou diminuída, ajudada 

ou coibida, e simultaneamente as ideias dessas afecções” (E III, Def. III). Nesta 

definição, Espinosa exprime à unidade do corpo e mente em relação à potência de 

agir do ser.  A definição de simultaneidade não exclui prioridade, sendo que o afeto 

tem por condição a afecção física, o atributo extensão corpo humano, que recebe uma 

força exterior e que produz modificações neste. Esta compreensão implica em pensar 

que tudo o que passa na mente é função do seu objeto, o corpo (JAQUET, 2011). 

A mente então é essa consciência das transformações, dos movimentos, das 

mudanças, da vida de seu corpo no encontro com os outros corpos42. Além de ser a 

ideia do corpo, a mente também pensa a si própria, constituindo-se como ideia da 

ideia do corpo, num processo de autoconhecimento. Chauí (1995) enfatiza a unidade 

entre corpo e mente através da palavra constituição, denotando a ideia de que além 

                                                             
42 A diferença entre os seres humanos e os demais seres encontra-se no fato de que somos conscientes 
dos esforços para perseverar na existência. 
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do corpo ser objeto da mente, esse corpo é também pensado de diversas maneiras 

pela mente, invertendo e complexificando a maneira de caracterizar essa ligação dos 

atributos.  

 

O corpo constitui o objeto atual da alma: Espinosa emprega um verbo 
fortíssimo, constituir, indicando com isso que é da natureza da alma estar 
ligada internamente ao seu corpo porque ela é atividade de pensá-lo (seja 
por meio de ideias imaginativas, seja por meio de noções comuns, seja por 
meio de ideias reflexivas, seja por meio de desejos) e ele é o objeto pensado 
(imaginado, concebido, compreendido, desejado) por ela. A ligação entre a 
alma e o corpo não é algo que acontece a ambos, mas é o que ambos são 
quando são corpo e alma humanos. (p.60).  

  

Mesmo com toda essa relação orgânica, no sentido simbólico do termo, em que 

as relações são de constituição e simultaneidade entre o corpo e a mente, não 

significa que a mente tenha um conhecimento verdadeiro do seu corpo e de si mesma. 

O conhecimento espontâneo por meio das afecções é imaginativo. Essas ideias 

inadequadas são aquelas operadas pela imaginação, ou seja, são ideias parciais que 

vieram da experiência sensorial do corpo e da memória43.  

Sendo assim, é possível ter uma sensação ilusória sobre o aumento ou 

diminuição dessa potência, pois esta sensação pode ser uma ideia imaginativa 

(CHAUÍ, 1995). Há uma inclinação afetiva para se buscar um bem potencializador, 

embora às vezes façamos o contrário. Se um encontro enfraquece a potência de 

pensar da mente e agir do corpo e é entendido pelo sujeito como força, toma-se as 

imagens como ideias e o sujeito enreda-se na cadeia de paixões (SAWAIA, 2004).  

A força da mente então conservará as relações das afecções corporais ou 

produzirá ideias claras, sendo, portanto, o polo dinâmico na produção afetiva. Sawaia 

(2000, 2011) explica porque as emoções não são fixas e com um único sentido quando 

demonstra em suas pesquisas que o medo, por exemplo, pode ser bom ou mau, 

dependendo das relações estabelecidas com outros corpos e consigo mesmo. Há o 

medo que pode produzir o aumento da força de existir e aquele que pode diminui-la, 

pois os afetos originários não podem ser experimentados em seu estado puro. Como 

dito acima, estes envolvem as afecções do corpo em sua complexidade e as afecções 

                                                             
43 Esse conhecimento imaginativo pode ser ilustrado, de modo a pensá-lo em sua complexidade, pela 
superstição. A superstição e irracionalismo são duas ideias gêmeas segundo Chauí (1995). As relações 
que se estabelecem neste tipo de pensamento formam uma teia imaginativa. A autora se refere à 
superstição como qualidades da ilusão, alma, religião ou teologia. Pode-se pensar a superstição 
enquanto uma repetição de ideias que produz uma espécie de cristalização destas, e este tipo de 
pensamento consiste em sermos ignorantes da natureza e de nós mesmos.  
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da mente em sua complexidade, produzindo uma síntese que aumentará ou diminuirá 

a força de existir (CHAUÍ, 2011).  

Pensar a saúde ético-política implica pensar, portanto, em democracia, que 

permite liberdade para cada um buscar encontros que componham com os seus. O 

sistema afetivo indica que a força humana de ser e existir não se extingue, pois 

estamos destinados a ser livres. Para Espinosa, somos todos potência para 

perseverar na existência, este é um direito natural inalienável, temos que ter liberdade 

para buscar encontros que componham com o nosso corpo, e, assim, aumente minha 

potência de existir. A canção pergunta, “existirmos, a que será que se destina?”44 

Implica também em compreender o ser humano como parte da natureza, constituído 

da mesma substância que o maior astro do sistema solar e o menor animal do planeta 

terra. O conhecimento desse mundo-natureza acontece através dos encontros com 

os outros modos, sejam eles extensão, pensamento ou ambos e transformarão o 

corpo e a mente a cada encontro. Portanto, o ser humano é relacional por natureza.  

Compreende-se também o corpo e mente enquanto unidade, pois cada um dos 

atributos experimentará simultaneamente uma afecção, mesmo suas expressões 

sendo distintas. Esse corpo e mente afetados e com força para afetar outros 

indivíduos, passa a ser mais sensível e forte diante da diversidade e complexidade 

dos encontros que viveu, produzindo memórias e desejo, expressando a sua 

individualidade, a sua singularidade como ser.  

Estar vivo, do ponto de vista da saúde ético-política, é mais do que a 

conservação física e manutenção da vida, é a possibilidade de o ser humano buscar 

a sua potência de vida, se afastando daquilo que pode esmorecer sua liberdade, sua 

autonomia e buscando aquilo que fortalece o seu conatus. Com esse entendimento 

da saúde ético-política recomenda-se duas linhas de cuidados para a sua expansão: 

as ideias adequadas ou o conhecimento alegre, e o comum.  

 

4.3.2 As ideias adequadas e o comum  

 

Como dito acima, a mente não conhece o próprio corpo e as coisas exteriores 

por si mesmo, mas segundo as afecções, as transformações que acontecem a partir 

das relações intercorporais. Estas relações levam a mente a produzir uma teia 

                                                             
44 Música Cajuína, do álbum Cinema Transcendental (1979), de autoria de Caetano Veloso. 
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explicativa sobre as causas com que passa o seu corpo, sua mente e com os corpos 

exteriores45. Porém, o conhecimento imaginativo não é apenas formado por imagens 

fragmentadas da experiência sensorial. 

 

As afecções do corpo e as ideias das afecções na alma não são 
representações cognitivas desinteressadas. Se fossem apenas 
representações, seriam apenas experiências dispersas e sem sentido. São 
modificações da vida do corpo e significações psíquicas dessa vida corporal, 
fundadas no interesse vital que, do lado do corpo, o faz mover-se (afetar e 
ser afetado por outros corpos) e, do lado da alma, a faz pensar. Qual é o 
interesse vital? O interesse do corpo e da alma é a existência e tudo quanto 
contribua para mantê-la. (CHAUÍ, 1995, p.63) 

 

Esse interesse das representações cognitivas implica em um corpo ativo, que 

não apenas recebe a informação, mas a transforma no momento mesmo em que é 

afetado. A mente é uma força pensante e “a ideia é um conceito que a mente forma 

porque é uma coisa pensante” (SPINOZA, 2017, E II, Def. III).  Espinosa explicita a 

preferência pelo termo conceito ao de percepção porque este indica a característica 

ativa e dinâmica do pensamento na produção de ideias (JAQUET, 2011).  

Sobre as ideias imaginativas, estas são parciais, pois a causa do efeito que a 

afecção produziu está mais vinculada ao corpo exterior do que ao próprio sujeito 

afetado. No caso das ideias adequadas, o eixo que engendra o desejo, que produz 

esse efeito, está no sujeito, ou seja, quando as ideias imaginativas se transformam no 

trabalho do pensamento em conhecimento adequado, significa dizer que a mente 

buscou as causas adequadas daquelas ideias, produzindo uma potência própria. 

Estas ideias, por vezes tratadas de verdadeiras pelo filósofo, são aquelas que a mente 

forma com autonomia, correspondendo a sua potência imanente. Isto significa que é 

através dos afetos que o desenvolvimento intelectual ocorre e a busca por essa 

causalidade é a própria inteligência reflexiva (CHAUÍ, 2011).  

Se a mente possui potência para pensar, ela tem uma tendência a desenvolver 

ideias adequadas. Se, por outro lado, ela vive de imagens, se mantém passiva. 

Portanto, o que aumenta a potência de pensar da mente, também aumenta a potência 

de agir do corpo e o que diminui ou bloqueia a potência de agir do corpo, também 

diminui a potência de agir da mente. Esses processos ocorrem simultaneamente 

                                                             
45 Além do corpo e mente serem da mesma substância e semelhantes na potência de agir, também há 
aqui uma relação de unicidade: o corpo é um dos objetos da mente, não o único, mas o primeiro e 
talvez o principal. 
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(JAQUET, 2011). A capacidade da mente e corpo para as afecções é um critério do 

conatus.   

 

Potência de ação é a capacidade de ser afetado e afetar o outro num 
processo de possibilidades infinitas de composição da vida. Ela não se 
confunde com o mero impulso corporal. É mais que a força muscular que vem 
de um corpo saudável e bem nutrido. É a unidade do corpo e da mente 
configurando uma força que vem da alegria de saber-se causa de meus 
afetos e senhor de minhas percepções e ações (SAWAIA, 2000, p.18).  

 

Com a ampliação da potência de agir na unidade corpo e mente o indivíduo passa a 

ter mais capacidade para afetar e ser afetado.  

Duas questões se fazem importantes nessa passagem da inadequação à 

adequação, que se referem à qualidade do pensamento. A primeira, quando na Ética 

IV Espinosa (2017) diz: “O conhecimento verdadeiro do bem e do mal, enquanto 

verdadeiro, não pode refrear qualquer afeto; poderá refreá-lo apenas enquanto 

considerado como afeto” (Prop. XIV). Chauí (2011) observa que essa é a frase mais 

anti-intelectualista do filósofo. O filósofo demonstrou que acessar uma informação 

(conhecimento verdadeiro) não transforma as paixões humanas. O pensamento ou a 

força da mente, que na Ética vem se consolidando como a potência por meio da qual 

o ser humano se desenvolverá e realizará o seu ser, passa a ganhar novo sentido. 

Quando um conhecimento também é um afeto? A razão, enquanto uma maneira de 

pensar logicamente, articular, encadear, relacionar, diferenciar e juntar ideias não 

possui força suficiente para transformar as relações passivas que temos com a 

exterioridade. Essa razão deve então, para ter força suficiente para refrear outro afeto, 

ser também afeto, estar incorporada de desejos potentes.  

O conhecimento verdadeiro então só poderá agir sobre os afetos se ele próprio 

for um afeto. Importante destacar também que um afeto ação é sempre mais forte e 

mais potente do que um afeto paixão. O amor intelectual é o mais forte dos afetos 

ativos e representa essa síntese de poder corpo e mente, quando o sujeito torna-se 

causa total daquilo que se passa com ele. “Dessa maneira, não é o conhecimento 

racional que aumenta nossa alegria, e sim é o aumento da alegria que nos torna 

capazes de conhecer racionalmente a necessidade natural da qual fazemos parte e 

na qual tomamos parte” (CHAUÍ, 2011, p.3108). 

A segunda questão importante, já mencionada anteriormente, se refere à 

qualidade do desejo que se produz nas relações causais. O desejo, um dos três afetos 
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originários que se produz nas relações afetivas como uma espécie de síntese, é 

também aquele que expressa a forte ou fraca realização do nosso ser. A relação de 

causalidade exprime o eixo de onde se engendra o desejo, se interior ou exterior ao 

ser humano.  

Sendo então adequada a causalidade, as afecções produzidas nos encontros 

intercorporais irão passar por um processo de trabalho psíquico e aquelas afecções 

primeiras serão afetadas por outros pensamentos num processo de reflexão. Esse 

agir da mente produzirá novos efeitos e a causa do desejo será produzida neste 

processo ativo. Cada desejo singular expressa a qualidade das relações afetivas 

vivenciadas, o que, por sua vez, produz pensamentos e objetos desejados. Nesta 

relação desejo-desejado, a causalidade encontra-se no desejo singular, que seja, a 

força principal que produz a relação encontra-se no desejo. Ser ativo é ter dentro de 

si a causa do desejo, ainda que um desejo só se encontre na nossa mente ao mesmo 

tempo que a ideia desejada, e ser passivo é ter fora de si a causa desejante.  

 

Levantar o véu das imagens rumo às ideias é o ato com que a mente, por si 

mesma, se torna capaz de compreender que o desejo tem nos outros 

(humanos e coisas) apenas a ocasião, pois tem como causa nosso conatus 

e que, portanto, o desejo se origina em nós e parte de nós rumo aos outros e 

às coisas. Compreender o desejo e sua origem eis a razão da mente. Pensar, 

portanto, não significa deixar de desejar, e sim saber por que desejamos e o 

que desejamos. Por isso Espinosa afirma que os mesmos desejos que 

experimentamos como paixões podemos experimentar como ações. Assim, 

em lugar de pretender agir sobre o corpo para dominá-lo a mente ativa 

esforça-se para conhecê-lo e conhecer-se, referindo o desejo à sua causa 

interna. Tonando-se capaz de reflexão, a mente torna-se capaz de interpretar 

seus afetos e de conviver com a potência imaginante de seu corpo. A razão 

não nos corta do mundo nem nos separa de nosso corpo; como ação 

intelectual, é simplesmente uma maneira melhor e mais feliz de estar no 

mundo, ser corpo e mente” (CHAUÍ, 2011, p. 1143). 

 

À medida que os afetos passivos vão sendo diminuídos e os afetos ativos vão 

sendo aumentados, vamos ampliando a atividade. A potência de agir da mente se 

realiza quando o trabalho do pensamento é vivenciado junto aos afetos mais fortes, 

são eles a alegria e o desejo alegre.  

 Reiterando as características da passagem de uma potência imaginante 

memoriosa para outra potência pensante, as ideias adequadas de nós mesmos e dos 

nossos desejos, se estendem também ao conhecimento da interação entre as 

singularidades, ou seja, aos corpos e mentes exteriores. Essas interações entre os 
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corpos então, dependendo das relações entre as partes características que se 

estabelecem, se adequadas ou inadequadas, irão entrar numa interação de 

composição ou decomposição do conatus. Conhecer as relações entre as partes 

numa relação de composição, de aumento da força do conatus, é aquilo que Espinosa 

chama de comum (TEIXEIRA, 2015).  

No caso das relações de paixão, em que o desejo é determinado pelas causas 

externas, os indivíduos imaginam que sua vida depende da posse das coisas 

exteriores e, em movimento de discordância, disputam a posse dos bens e, por vezes, 

a exclusividade destes com outros indivíduos. Na paixão, os homens são contrários 

uns aos outros porque imaginam os objetos de desejo como posse e imaginam 

também sentirem-se fortalecidos se puderem enfraquecer os demais humanos e 

puder privá-los do que desejam. Essa maneira de desejar é entendida pelo filósofo 

como natural e necessária, pois é uma busca de fortalecer seu próprio conatus, mas 

será via ideias adequadas que os humanos saberão que é pela concordância que 

aumentarão a força do conatus. As relações de ação ensinam elas mesmas que é 

preciso fortalecer o que os humanos têm em comum, pois nisso está o aumento da 

vida (CHAUÍ, 2006, SAWAIA, 2018).  

Não por acaso que Espinosa defende a democracia como único sistema político 

em que se pode produzir um mundo comum a partir da coletividade (SAWAIA, 2018). 

Uma situação social e política que prejudique a capacidade da mente de pensar ou a 

capacidade de um órgão funcionar em prol da sua potência devem ser enfrentados 

com o desejo de entender as causas da passividade junto à união com outros 

indivíduos em que se compartilha a situação vivida, o que significa unir corpo e mente 

em força para enfrentar o que produz o medo, a heteronomia, a desmesura do poder, 

agregando-se a outros indivíduos.  

A qualidade da potência da mente para refletir e do corpo para agir são os 

indicadores de saúde ético-política, ao sintetizar os afetos e significados individuais e 

coletivos. Espinosa apresenta uma concepção de ser humano, natureza e sociedade 

interligados, em constante e atual transformação, e os afetos, por sua vez, enquanto 

fenômenos históricos e significados na vida cotidiana. O que faz sofrer e adoecer na 

nossa perspectiva, em consonância com o conceito de sofrimento ético-político é a 

humilhação, o medo, servidão que devem ser enfrentadas de maneiras ativas, 

potentes e alegres (SAWAIA, 2000, 2003, 2011).    
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PAPO DE CUMADRES46 

Sergio Papagaio 

- Meu nome é Clemilda, o meu Concebida. 

- Nós morava no Gesteira véio, lá de Barra Longa, onde a lama da Samarco cabô 

com tudo, só sobrô a igreja. Nós é cumadre uma da outra, eu batizei o minin 

dela, ela batizou minha minina. Nós era vizinha lá na roça, agora tá cada uma 

pra uma banda. 

- Sem cumadre mi sinto tão sozinha. Tem muito tempo que nós nun vê uma 

a outra, depois que o barro da Samarco tomou nossa casa. 

- Eu tô morando no Morro Vermelho. 

- Eu na Vorta da Capela, nun é tão longe assim uma da outra mas ta muito ruim 

de andar por ai a gente que tem minin pequeno. 

- Se agente leva os minino com esse tanto de caminhão só se fô seguro pela 

mão. 

- Se a gen nun leva, nun tem quem toma conta dês não. 

- Lá na roça ês curria pra tudo que é lugá, aqui na cidade, com esse transito inferná 

nós num pode dexá 

- Paricia um bando de rulinha, aqui ta tudo preso, igual pintin na gaulinha. 

- E nós, parece galinha choca, presa no galinheiro o dia inteiro. 

- Tô com medo de enferrujá, a gente num acha jeito nem lugá pra caminhá. 

- Oia só procê vê, tô ruim pra falá, essa poeira tá quereno me matar. 

- Tive uns dias na casa de Odete do Bananá, lá num tem pueira, drumi bem 

prá daná. 

- Vorto pra Barra Longa, mar consigo respirá. 

- E comigo é cocera, coço pra disgraça e dá umas pareba que num qué sará. 

- E Sofia, fia de Simone? 

- Tá da mesma manera, dá febre, mancha na pele, umas bôia na testa. 

- Que danera 

- Tá até com caganera. 

- Dis que ês da Samarco tá arrumano tudo: as casa, as rua, até a praça. 

                                                             
46 Sergio Papagaio é atingido de Barra Longa e sua crônica foi publicada originalmente no jornal A 

sirene em dezembro de 2016, edição 9. Papo de comadre se tornou uma coluna permanente do autor 
no jornal. Disponível em: 
<https://issuu.com/jornalasirene/docs/jornal_a_sirene_ed_9_dezembro_issuu>.  

https://issuu.com/jornalasirene/docs/jornal_a_sirene_ed_9_dezembro_issuu
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- A praça ficou muito bunita, tem uma grade de segurança que parece escada pra 

minin subi, a grama ficou verdinha cum a tinta quês passou, até os cachorro que 

rolô na grama fico verdin, é pena que ês num pintô o rio, também ia fica bunitu.  

- Diz que ês vão fazê um tar de dique no rio Gualaxo.  

- Tá correno esse buato, pra que qui serve isso?  

- Sei lá.  

- Deve sê mais um trem pra arrebentá.  

- Dis cumpadre Malaquia quês vai arrumá a cidade toda. 

- Ês pode arrumá as istrada, fazê otras ponte, arrumá as casa, pintá as frente 

das casa, tampá rachadura com tinta. Mais, quem vai consertá esse trem esquisito 

que ês pôs dendenós. 

- Óia cumadre, que nós num perdeu parente na lama. 

- Na hora não! Mas tia Chiquinha, morreu foi de tristeza: por causa da casa dela que 

sumiu na lamacera. 

- Isso é verdade mesmo comadre, diz que tem um pessoal da TV firmano os 

trem tudo que ês já fez? 

- Pois é, quem vai firmá, o que ês num fez? 

- Nós tá todo mundo duente pra daná.  

- E a policlínica num dá conta de nus curá, nós ainda tem que pagá médico particulá.   

- E ainda tem o medo da Germano rebentá. 

- Eu num guento essa zuêra, dá na gente um tipo de uma doidêra. 

- Cumadre, que sofre mais é as criança. 

- Tem gente que falá que é nós, as muié, eu acho que os mais véio sofre mais. Pu 

causa dessa puera, o medico de Ponte Nova fala fala que é pra eu de Barra Longa 

me muda e meus fios e papai mais mamãe também levá. 

- Hum... pra onde que nós vai mudá? Se fô pra Mariana, nós vai é morrê lá, o zoto 

mexe com a gente, parece que foi nós que fez a barragem rebentá.  

- E Ponte Nova nós nun tem lugar de mora, nem de trabaiá, pra ajuda nosso marido, 

de nossos fio podê tratá.  

- Cumadre nós tá sem jeito e nem lugar. Tenho muita dó de todo pessoa, todo dia 

rezo 40 pai nosso e 60 avimaria pra nós tudo miorá.  

- Puis eu já rezo e pra ês lá, nós tá com Deus, e ês com estes coração de pedra, do 

diabo ês é freguês.   
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5. CURSO METODOLÓGICO 

 

5.1 PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA AÇÃO 

 

Sabemos que la educacíon, la informacíon, la investigacíon y el trabajo 
científico y técnico actuales están diseñados ante todo para reforzar 
estructuras injustas de poder. Entoces, ¿como podremos dar prioridad a la 
produccíon de conocimientos adecuados y responsables, de tal forma que los 
pueblos que han sido víctimas de la explotacíon y abuso capitalistas se 
conviertan em los principales receptores y beneficiarios de la investigacíon y 
de la docencia? (FALS BORDA, 2008, p. 10).  

 

A epígrafe acima indica o grupo social a que os processos de produção de 

conhecimento devem se dedicar por reparação histórica, e mais, que eles também 

possam ser os beneficiários, pois serão os melhores usuários daquela produção. O 

autor desta frase é Fals Borda, sociólogo colombiano e expoente da Pesquisa Ação 

Participante (PAP), referencial metodológico que inspira esta pesquisa. Como 

parâmetro científico, além do destinatário, é fundamental que seja explicitada a 

intencionalidade da pesquisa, as relações cotidianas do ato de pesquisar, as 

articulações com atores em campo e os procedimentos utilizados, entendendo que o 

ato de realizar a pesquisa implica na produção de efeitos nas relações sociais 

envolvidas. A ética, portanto, é a ideia reguladora da PAP em seus diversos momentos 

(OROPEZA, 2018, FALS-BORDA 2008, 2015, SAWAIA, 1987).  

A pesquisa como prática social que almeja produzir conhecimentos deve 

explicitar o lugar social específico que ocupa, de uma maneira tal que seja possível 

visualizar a problemática com o desafio de “garantir que os sujeitos ou casos 

estudados forneçam uma visão geral apropriado do campo em questão” (OROPEZA, 

2018, p.27), e também agir diante dela. Essa posição ativa no ato de pesquisar 

também é inspirada em Espinosa, ao entender que a construção de um conhecimento 

adequado, informado no regime dos afetos, necessita de um corpo sensível, com 

abertura corporal para ser afetado pelo território, com as suas cores, cheiros, ruídos, 

moradores, lugares, histórias. A capacidade de ser afetado e afetar neste trabalho é 

entendido como uma potência, fundamentada filosofia da alegria, e compõe junto com 

a PAP a inspiração desta pesquisa de campo. Os afetos constituem e singularizam os 

seres, e, neste caso, revelam a mediação ético-política da saúde, portanto, 

indispensáveis à produção do conhecimento.   
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A pesquisa então foi vivida como um processo que precisou de tempo para ser 

realizada e foi se modificando a partir dos encontros com a realidade atingida e teve 

como princípios: a construção coletiva, a problematização, relação pesquisador x 

pesquisado, autonomia e união teoria-prática. A vivência da pesquisa como um 

processo, acontecendo em ato, permitiu a compreensão dos afetos da maneira como 

são vividos, não apenas narrados.  

Inicialmente, o projeto de pesquisa estava centrado em, ao discutir o sofrimento 

ético-político das pessoas atingidas por barragens, construir referências sobre a 

dimensão psicossocial dos impactos, trabalhando os conceitos de reparação, trauma 

e memória. Contudo, nesse período, em 2016, praticamente não havia um marco legal 

que assegurasse os direitos das pessoas atingidas47, que se somava à fragilidade do 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do licenciamento da barragem de Fundão na 

definição de quem é a pessoa atingida (POEMAS, 2015)48. Além dessa precariedade 

legislativa, haviam outras novidades que se estendiam aos outros corpos que 

compunham a relação social da pesquisa, como o fato de o MAB não ter experiência 

anterior de trabalho em saúde e o desastre de Fundão ser inédito na história do Brasil. 

Os conflitos mostravam então que, mais do produzir indicadores para fomentar leis, 

precisava-se atuar na potência de ação no território, o que fez afinar novamente o 

objetivo da pesquisa.    

É importante registrar que no final do ano de 2020, houve a aprovação do 

Projeto de Lei 1200/15 que trata da Política Estadual dos Atingidos por Barragens e 

outros empreendimentos (PEAB) na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), 

um avanço que prevê a garantia dos direitos das pessoas atingidas. 

                                                             
47  A Lei 12.608/2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil abrange as ações de 
prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação para as situações de desastre ou risco de 
desastre. Esta terminologia referente ao que fazer diante do desastre é bastante citada em diversos 
textos e documentos, porém, não se encontrou detalhamento em termos legais do que tais medidas 
venham a ser. No mesmo sentido, o MAB, em material intitulado Política Nacional de Direitos das 
Populações Atingidas por Barragens, PNAB, (2013), afirma que as únicas garantias jurídicas para os 
atingidos são: 1. o Decreto-Lei nº 3.356 de 1941, que reconhece enquanto atingidos apenas os 
proprietários de terra com escritura e que foram desapropriados pelas obras e estabelece a indenização 
em dinheiro como única compensação; 2. a Constituição Brasileira de 1988, que institui o direito à 
indenização por desapropriação; e 3. o decreto 7.342, de 2010, que criou o cadastro socioeconômico 
dos atingidos, estabelecendo um conceito legal de atingido por barragem.  
48  Os Estudos de Impactos Ambientais (EIA) que foram produzidos para o licenciamento da barragem 
do Fundão apresentam avaliação de risco simplista (Poemas 2015) e de modo geral, os EIA “(...) vêm 
apresentando problemas cruciais relacionados à mensuração e abrangência dos impactos 
socioambientais passíveis de serem provocados por empreendimentos de grande porte e a definição 
de quem será atingido, que na maioria das vezes estão subestimados” (p.50).  
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O corpo a corpo com o território ia mostrando outras necessidades. Conforme 

exposto na introdução da tese, ao apresentar o projeto de pesquisa ao MAB, este 

apresentou a demanda de cuidado em saúde mental das pessoas atingidas em Barra 

Longa. Esse momento de chegada apresentava então a demanda inicial de propor 

ações no cuidado à saúde mental das pessoas atingidas, colaborando com a prática 

de psicóloga. O diálogo e a construção coletiva foi um quesito básico na vinculação 

com a região atingida, como também em todas as demais ações no território49. 

A experiência de problematização na PAP parte da crítica à ciência positivista, 

centrada “num complexo linear e cumulativo de regras confirmadas e leis absolutas” 

(FALS BORDA, 2008, p. 3). Assim, convive-se com o seu problema em ato, com a 

imprevisibilidade e é entendida como socialmente construída e, por isso, sujeita à 

interpretação, enriquecimento e revisão. A problematização, que significa a existência 

de relações dialógicas e análise crítica da realidade (Portaria nº 2.761/2013, que 

institui a Política Nacional de Educação Popular em Saúde no âmbito do Sistema 

Único de Saúde PNEP-SUS), naquele momento significava buscar um fluxo, uma 

corrente d’água, que deveria planificar-se em uma rotina de trabalho.  

Em busca de uma ação em saúde mental, que na perspectiva psicossocial 

engloba uma grande bacia hidrográfica em possibilidades, precisava encontrar uma 

questão pulsante no território, de maneira também que fosse possível acompanhar 

seus processos. As queixas de adoecimento das pessoas e seu sofrimento associado, 

em especial das crianças, se destacavam como uma questão importante, seja pela 

gravidade dos casos relatados, seja pela necessidade de cuidado. O que fez esta 

pesquisa ampliar o olhar da saúde mental para a saúde física, incluindo o corpo no 

trabalho a ser feito, e motivou a convocação de uma primeira reunião sobre a saúde50.  

O Coletivo de Saúde do MAB, como passou a se chamar depois de algumas 

reuniões, realizou-se como um território comum de afetação, um campo de 

sensibilidade que se desenvolveu na troca de experiências e reflexões sobre as 

possíveis soluções quanto aos problemas em saúde. Neste espaço, circulou relatos e 

troca de experiências sobre os adoecimentos, tristezas e cuidados, reflexões sobre as 

                                                             
49 A construção compartilhada do conhecimento é um dos princípios do Princípios da Política Nacional 
de Educação Popular em Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (PNEPS-SUS). 
50 Conforme citado no capítulo de revisão da literatura, em 2017 foi comprovada a alteração nos níveis 
de metais de todos os 11 barralonguenses que realizaram exames toxicológicos. Contudo, no período 
da pesquisa de campo, no segundo semestre de 2016, não tínhamos informação sobre a toxidade do 
rejeito. Esta pesquisa trata justamente do começo desse processo de discussão da reparação em 
saúde de forma organizada.  
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ações da Samarco, desejos, recordações de outros momentos, e, especialmente, a 

busca por amparo no cuidado. Um campo de sensibilidade, informal, inserido no 

movimento social, aberto para quem quisesse participar. Além do Coletivo, o material 

para a pesquisa também foi colhido em outras reuniões e assembleias e a partir de 

observações do cotidiano. Foi um material colhido no campo acontecendo em ato.  

Diferente de uma pesquisa positivista, em que há uma distinção clara entre 

sujeito e objeto da pesquisa, com interesses distintos e por vezes antagônicos, em 

que o saber técnico se sobrepõe ao saber popular, para a PAP, sem negar as 

características diferentes de cada sujeito na sociedade, as variadas opiniões da vida 

comum devem ser conversadas, dialogadas (FALS BORDA, 2008). Tanto o 

pesquisador quanto os sujeitos da pesquisa são ativos e passam a compartilhar a 

experiência dentro de um mesmo processo histórico. A minha posição com as 

múltiplas vinculações de psicóloga, estudante-pesquisadora, junto a outras 

determinações, como ser de fora e estar vinculada ao movimento social, ia ganhando 

outros sentidos também com a convivência. Adotei a atitude de respeito às 

experiências, conhecimentos e necessidades das pessoas atingidas, buscando 

favorecer a composição entre corpos para aumentar a potência de ação coletiva e de 

cada um (SPINOZA, 2017, E III).  

Assim como Fals Borda, outros autores como Prilleltensky, Brickman, Martin-

Baró e Paulo Freire, que construíram caminhos diferentes para indicar os princípios 

da PAP, concordam quanto ao princípio da autonomia dos sujeitos e grupos, o que 

implica considerá-los como produtores de saber (OROPEZA, 2018). Se as relações 

que produzem dominação, como pôde ser observada na relação do rompimento da 

barragem, produzem também pobreza, tristeza e heteronomia, opor-se as estas deve 

orientar a prática de pesquisa em psicologia social, propondo relações que 

potencializem os recursos daqueles com quem trabalhamos.  

Uma das ideias adequadas que esta tese produziu foi a defesa da união entre 

mente e corpo, uma vez que as queixas dos adoecimentos físicos se colocaram como 

imperativo vital no campo de pesquisa e onde entende-se que os afetos realizam essa 

passagem corpo-mente e transformam ambos. Portanto, ser afetada e afetar os 

corpos atingidos foram produzindo reflexões fundamentais para definir o fluxo não só 

da pesquisa como da tese, por meio do processo de problematização da vida social. 

Assim, a pesquisa de campo foi construída na confluência entre ação, ideias e afetos.  
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Pretende-se, portanto, oferecer reflexões sobre a saúde ético-política das 

pessoas atingidas de Barra Longa. Para tanto, se propõe: i) conhecer os sentidos, 

ideias e emoções, ações e relações dos moradores de Barra Longa com o desastre e 

suas consequências à vida e à saúde; ii) analisar as relações que mediam a saúde 

ético-política neste contexto; iii) contribuir para a discussão teórica do conceito de 

saúde ético-política; iv) colaborar com a ampliação dos direitos das pessoas atingidas 

em casos de desastre.  

Para a análise do material produzido na pesquisa de campo, momento diverso 

daquele primeiro, de leitura, releitura, sistematização dos registros, e com objetivo de 

levantar os sentidos mais importantes para a saúde ético-política, elegeu-se questões, 

que aqui chamamos de unidades de análise, que expressaram os afetos mais 

potentes, paralelamente às ações e ideias, através das queixas apresentadas pela 

população em espaços públicos. Entende-se que as queixas das pessoas atingidas 

eram expressões do sentir do corpo e da mente, bem como um pedido de ajuda a 

todos aqueles ouvintes. Na análise, buscou-se teorizar e construir conhecimento 

através do envolvimento direto no campo de pesquisa e intervenção em processo 

concreto de ação social, no caso do Coletivo de Saúde.  

Por fim, reitera-se que o compromisso social que esta pesquisa de campo se 

propôs foi afirmar a humanidade das populações atingidas por barragens de 

mineração, dialogando com elas, opondo-se à exploração unilateral do conhecimento 

das mesmas. Expostos os princípios que orientaram a pesquisa de campo, vamos 

pontuar as características da pesquisa realizada de modo objetivo para facilitar o 

entendimento desta.  

 

5.2 ESTRATO DA PESQUISA DE CAMPO 

 

Durante os meses de agosto a dezembro de 2016, cerca de 01 ano após o 

rompimento da barragem de Fundão, transitei por algumas regiões atingidas, como 

os distritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, e também em cidades que 

realizavam atividades com as pessoas atingidas como Rio Doce, Mariana, Belo 

Horizonte, Ponte Nova e Acaiaca. Contudo, entendendo que a realidade de cada lugar 

possui características únicas, singulares, optou-se por trabalhar com os encontros que 

aconteceram na zona urbana e rural do município de Barra Longa, que inclui Gesteira.  
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O material que produziu esta tese foi informado por muitos lugares. O cotidiano 

na cidade, junto a outras fontes importantes como documentários, notícias, relatórios 

científicos e técnicos, o Jornal A Sirene51, projetos de intervenção e projetos 

acadêmicos que ajudavam entender o contexto mais amplo, assim como o campo em 

questão, constituíram uma primeira camada. Uma segunda camada, eram as 

assembleias, atos e reuniões organizados pelo MAB ou por parceiros como, por 

exemplo, pelo Ministério Público (MP)52, ou do grupo de extensão da Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP). 

Uma terceira camada, amalgamada à segunda, foram as atividades do Coletivo 

de Saúde, que permitiram analisar de modo mais concentrado e alinhado aos 

objetivos da pesquisa, a qualidade das relações sociais das pessoas atingidas no 

processo saúde-doença-cuidado. Foi um campo de pesquisa essencialmente coletivo, 

trazendo as singularidades em diálogo entre os pares e entre os atores políticos, 

incluindo aqueles responsáveis pelo desastre e, na ocasião, também responsáveis 

pela reparação, ou seja, a Samarco.   

Aqui, duas observações merecem destaque. Primeiro, as vozes que aparecem 

nesta pesquisa são de pessoas que estão em posição ativa em relação aos processos 

de reparação coletivos, o que significa dispor de tempo para participar das reuniões, 

buscar os seus direitos e estar em contato com os conflitos de forma mais aguda. A 

segunda observação se refere ao endereçamento das falas que ser tornaram material 

de pesquisa, que estiveram destinadas à coletividade, ditas essencialmente em 

espaços políticos onde se dialogava sobre os danos e reparação.  

Em relação à dinâmica de participação do Coletivo de Saúde do MAB, as 

primeiras pessoas presentes convidavam outras que tinham problemas de saúde ou 

interesse no assunto para a reunião seguinte, avisadas as datas nas assembleias 

gerais, e estas eram abertas a todos que quisessem participar. Nesse período, as 

reuniões foram coordenadas pelo militante do MAB, por pessoas atingidas e por mim. 

Eu costumava também acompanhar os encaminhamentos, de modo que pudéssemos 

                                                             
51 O Jornal A Sirene é um jornal produzido pelas pessoas atingidas pela barragem de Samarco e desde 
2016, todos os dias 05 de cada mês, em memória ao rompimento de Fundão, publica uma nova edição 
do jornal que traz “relatos sobre as dificuldades enfrentadas e, também, denúncias sobre a Samarco e 
suas controladoras, esclarecimentos para as comunidades atingidas e a troca de experiências entre 
os(as) antigos(as) vizinhos(as)”. Disponível em: 
https://www.facebook.com/pg/JornalSirene/about/?ref=page_internal.  
52 A posição política do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual era bastante 
semelhantes no período da pesquisa de campo, portanto, os dois serão tratados como Ministério 
Público (MP), em termos gerais.  



79 
 

realizar as ações propostas incentivando a continuidade do processo entre uma 

reunião e outra.   

Os modos de registro da pesquisa foram a confecção do diário de campo, e a 

gravação das assembleias, que foram transcritas. Os materiais foram então 

sistematizados e analisados. Cabe pontuar a opção por preservar a identidade das 

pessoas, e por esse motivo, os nomes delas não aparecem na tese.  

Os atores em campo eram: as pessoas atingidas moradoras da cidade de Barra 

Longa, o MAB com seus militantes locais e regionais, o Instituto Saúde e 

Sustentabilidade que realizou a pesquisa de campo, o Grupo de Estudos 

Socioambientais da UFOP (GEPSA), que participava das assembleias gerais e 

acompanhava as ações de reparação do povoado Gesteira, as pesquisas e 

articulações com o Laboratório de Educação Ambiental, Arquitetura, Urbanismo, 

Engenharias e Pesquisa para a Sustentabilidade da UFOP (LEA-AUEPAS), o 

Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal, a Defensoria Pública do 

Estado de Minas Gerais, os cursistas do Programa de Qualificação de Educação 

Popular em Saúde (EdPopSUS), o Serviço Social Autônomo (SERVAS), repórteres e 

trabalhadores de diversos meios de comunicação. 

Enumerando as atividades na cidade de Barra Longa, foram: 2 atos políticos, 7 

assembleias, 3 reuniões diversificadas (uma reunião com a Polícia Militar, outra com 

o prefeito eleito, e uma terceira com os moradores de Gesteira), visitas domiciliares 

aos participantes do Coletivo, atividade do bingo, atividade da recepção da marcha de 

Regência a Mariana em Barra Longa, encontro do EdPopSUS e 6 reuniões do Coletivo 

de Saúde53. A participação no Coletivo de Saúde teve em média a presença de 9 

pessoas por reunião, sendo a média de 6 do sexo feminino e de 3 do sexo masculino. 

A maioria das reuniões do Coletivo aconteceu na Câmara de Vereadores da cidade e 

1 no salão paroquial da Igreja Católica.  

A minha estadia em Barra Longa foi viabilizada pelo MAB no que se refere a 

acesso ao território, abertura política para realização das atividades e apoio estrutural, 

como alojamento e transporte para as atividades. Seguimos agora, então, com um 

breve histórico desse movimento social, que vai se mostrando em fina consonância 

com os desafios colocados pela realidade para o povo brasileiro. 

 

                                                             
53 Listados por data no ANEXO A. No cronograma em anexo estão incluídas as atividades nas demais 
localidades visitadas no território atingido.  
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5.3 ÁGUAS PARA A VIDA!54  

  

A crise do petróleo no mundo e o contexto brasileiro do milagre econômico na 

década de 1970 demandavam novas fontes de energia. Junto a isso, a existência dos 

muitos rios extensos no país fez com que os governos militares optassem por explorar 

o potencial hídrico para gerar energia elétrica (ZEN, 2007). A construção de uma 

barragem para geração de energia elétrica implica na construção de uma represa de 

grande extensão, que inunda um território, alterando profundamente os modos de vida 

das populações das áreas alagadas, dos municípios, e de toda a região em que a 

barragem se instala.   

Nesse período, em três regiões diferentes do país, as populações atingidas por 

essas barragens se organizaram para exigir direitos. No nordeste, organizaram-se em 

torno da Usina Hidrelétrica (UHE) Sobradinho, e depois da UHE de Itaparica, no rio 

São Francisco. Na região norte, destacou-se o Movimento dos Expropriados pela 

Barragem de Tucurí, no estado do Pará, rio Tocantins (FOSCHIERA, 2009). Na região 

sul do Brasil, houve forte reação das populações atingidas pela UHE Itaipu em 1978, 

e também diante do anúncio da proposta que ficou conhecida como Projeto Uruguai, 

que previa a instalação de 22 barragens no vale do rio Uruguai. Esses conflitos se 

deram especialmente no anúncio das UHEs de Itá e Machadinho (ZEN, 2007).  

Na bacia do rio Uruguai, a ELETROSUL (Centrais Elétricas do Sul do Brasil) 

teve que enfrentar a mobilização de agricultores familiares do Paraná, Rio Grande do 

Sul e Santa Catarina. No ano de 1979, foi realizada uma reunião em Chapecó (SC) 

com a presença da Comissão Pastoral da Terra (CPT), agentes pastorais, a Igreja 

Luterana, a Central Única dos Trabalhadores (CUT), e Sociólogos e Agrônomos da 

Fundação do Alto Uruguai para a Pesquisa e Ensino Superior. Nesta reunião criou-se 

a Comissão de Barragens, que tinha a missão de trabalhar com o problema social que 

os atingidos estavam enfrentando. Após um período, esta passou a ser chamada de 

Comissão Regional de Atingidos por Barragens (CRAB), sofreu restruturações a partir 

das demandas locais, e, em 1985, havia quatro comissões regionais (SCHERER-

WARREN et. al., 2007).  

Além da participação ativa das organizações citadas, havia também o apoio de 

infraestrutura física para a realização de eventos, a intermediação para a obtenção de 

                                                             
54 O título desta parte do texto, se refere à uma palavra de ordem entoada pelo MAB em suas lutas, 
textos e bandeiras, e tem como continuação “não para a morte!”. Sintetiza a estratégia do Movimento.   
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recursos, formação política das novas lideranças e apoio para a articulação política. 

Esse processo de criação das CRABs junto aos demais atores políticos fortaleceu o 

poder organizativo dos atingidos. (SCHERER-WARREN et. al., 2007).   

Os processos de luta dos atingidos nas regiões eram muito distintos, incluindo 

o fato de as reinvindicações serem realizadas antes, durante ou após o término das 

obras, mas o ponto em comum era a falta de informações sobre as UHEs, 

indenizações inconsistentes, exclusão de famílias dos processos de reparação, entre 

outros. Já no 1º Encontro Nacional dos Trabalhadores Atingidos por Barragens em 

1989, havia o entendimento de que além das lutas locais, existia um modelo 

energético que deveriam se opor. (FOSCHIERA, 2007).  

A fundação do Movimento dos Atingidos por Barragens como um movimento 

unificado, nacional, ocorreu em 1991, na ocasião do I Congresso Nacional dos 

Atingidos por Barragens. A partir da condição de movimento nacional, o MAB elegeu 

três frentes de ação principais: a continuação com o trabalho de base, qual seja, o 

enfrentamento dos atingidos às violações de direitos em suas comunidades; as 

articulações políticas nacionais e internacionais para empoderar-se nas redes de 

movimentos; e as mobilizações de rua, para disputar ideologicamente concepções, 

criar visibilidade na mídia, e pressionar aqueles organismos de quem dependam os 

direitos dos atingidos. Dois fenômenos sociais foram importantes na segunda metade 

da década de 1980, o da redemocratização dos países latino-americanos e o da 

globalização, o que fez com que os movimentos sociais, incluindo o movimento de 

atingidos, passassem a buscar redes de articulações mais amplas. (SCHERER-

WARREN et. al., 2007).  

A reestruturação do setor elétrico que vinha ocorrendo desde a década de 

1990, os processos de privatização, perspectivas de construção de grandes UHEs, e 

elevação do preço da energia, fizeram com que o MAB elaborasse novas proposições 

a partir desse contexto social e político. O entendimento era de que não apenas os 

moradores que viviam nas barrancas dos rios onde eram construídas as Usinas que 

sofriam impactos da nova política de produção de energia, “mas toda a população que 

se vê obrigada a pagar um elevado preço de energia para sustentar os altos lucros 

dos investidores, que se apropriam dos recursos naturais do país e comprometem a 

própria soberania nacional” (FOSCHIERA, 2007, p.38).  

No Encontro Nacional, que ocorreu em Curitiba em 2006, essa elaboração foi 

consolidada e sintetizada na mensagem política água e energia não são mercadoria!. 
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A nova frente de atuação incluía trabalhar com a sociedade. Passaram então a discutir 

com os trabalhadores urbanos o preço das tarifas nas contas de energia e a 

contradição do setor energético – os consumidores cativos, que são as residências 

que pagam a energia a determinada empresa, e os consumidores livres, que são, 

principalmente, o agronegócio e a indústria eletrointensiva, que, comparativamente, 

gastam muito e pagam menos o valor do quilowatts (kW).  

A luta que denunciava a privatização do setor elétrico era a mesma contra o 

neoliberalismo, num contexto em que empresas estatais eram privatizadas e as 

multinacionais eletrointensivas disputavam a construção das usinas. Essa 

compreensão da conjuntura se materializou na campanha O preço da luz é um 

roubo!55, que denunciava o modelo de produção de energia que aumenta a tarifa e o 

lucro do grande capital que se apropria dos recursos naturais e compromete a 

soberania do Brasil.  

Ainda sobre as bandeiras de luta do MAB, Zen (2007) chama atenção para a 

inovação do Movimento por atuar com as contradições ser humano e natureza. O 

autor comenta que apesar dessas contradições estarem colocadas pela ação de 

inúmeros ambientalistas por todo o mundo, a maior parte destes atuam de maneira 

dissociada da dimensão socioeconômica mais profunda. A relação destes atores com 

a questão não se dá com a contradição vivida objetivamente, e sim por uma adesão 

a causa, centrando-se em ações de mídia ou no debate de ideias. Em outro sentido, 

historicamente as organizações de esquerda centraram sua ação na questão a 

exploração do trabalho e não deram a devida importância a essa pauta. O MAB atua 

nesta dimensão, bem sintetizada por Vainer (2004, apud ZEN, 2007):  

 

O MAB constitui hoje, provavelmente, o movimento popular com mais forte 
consciência da relevância da questão ambiental e um dos únicos que tem 
sido capaz de formular esta questão em relação com o padrão de 
desenvolvimento, articulando estreitamente a forma como se produz e 
distribui a riqueza, de um lado, e a forma como se apropriam e controlam os 
recursos ambientais, de outro. (p.22). 

  

A alteração profunda do modo de vida das pessoas atingidas organizadas no MAB 

passa a estar associadas ao questionamento dos projetos de desenvolvimento.  

                                                             
55 Dentre as bandeiras de luta do MAB diante da nova frente de ação está a: “isenção de tarifas às 
famílias que consomem menos que 100 kW mês; aplicação do desconto da Tarifa Social de Energia; 
igualdade de preços a serem pagos por todos os consumidores; garantia de que todas as residências 
tenham acesso à energia elétrica, bem como a construção de um Projeto Popular que elimine a 
exploração do capital sobre o trabalhador” (FOSCHIERA, 2009, p. 38).  
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O território de abrangência dos impactos da implantação de uma UHE é 

delimitado também pelo conflito entre os atingidos e os responsáveis pelo 

empreendimento. Foschiera (2009) diz que, “para os empreendedores, o importante 

é ter um conceito (de atingido) que limite ao mínimo a área e o número de pessoas 

atingidas, enquanto que, para o Movimento o objetivo é inverso” (p.34). Para o MAB, 

o conceito de atingido terá um significado próprio em cada barragem, que depende 

inclusive do poder de organização destes.  

 

Historicamente o que tem garantido alguns direitos dos atingidos sintetiza-se 
na frase “quanto mais povo organizado, mais poder”. Estabelece-se uma 
correlação de forças entre os atingidos e as empresas construtoras de 
barragens. Quanto mais resistência, mais organização, menores são as 
chances das empresas ignorarem os atingidos e maiores são as condições 
para reparações e garantia de direitos. A cada conquista dos atingidos, abre-
se precedentes para que outros atingidos tenham as mesmas garantias. 
Muitas vezes os direitos que em algumas regiões atingidas já parecem 
naturais, como por exemplo o direito ao reassentamento (VAINER, 2003), só 
foram reconhecidas pelas empresas após intensa mobilização popular dos 
atingidos (p.68).  

 

As violações e conquistas de direitos se dão de forma desigual também porque 

não existe no Brasil uma legislação que resguarde o direito das populações atingidas 

por barragens, que ficam à mercê da interpretação do Judiciário. O Conselho Nacional 

de Direitos Humanos da República (CNDH) criou uma comissão especial para 

investigar as violações de direitos humanos na construção de barragens no Brasil em 

2006, e esse relatório constatou que um dos problemas principais estava relacionado 

ao fato de não haver uma lei que assegurasse os direitos e serviu de subsídio para o 

MAB elaborar a proposta do Política Nacional dos Atingidos por Barragens (PNAB). 

Em junho de 2019, o Projeto de Lei (PL) foi aprovado na Câmara dos Deputados e 

desde então segue para o Senado Federal. Segundo reportagem do MAB, a 

aprovação do marco legal significa:  

 

(...) dizer que nós podemos ter um conjunto de leis que vão regular a atuação, 
das corporações, das grandes empresas nesses empreendimentos. O texto 
estabelece um conjunto de valores e diretrizes que não dizem respeito 
somente ao direito à propriedade, mas contemplam o direito à vida, o direito 

ao território, o direito ao rio, o direito à água, o direito à cultura56.  

 

                                                             
56 Disponível em: <https://www.mabnacional.org.br/noticia/n-h-tempo-perder-mab-exige-aprova-
urgente-da-pol-tica-nacional-dos-atingidos-por-barragens-p>.  

https://www.mabnacional.org.br/noticia/n-h-tempo-perder-mab-exige-aprova-urgente-da-pol-tica-nacional-dos-atingidos-por-barragens-p
https://www.mabnacional.org.br/noticia/n-h-tempo-perder-mab-exige-aprova-urgente-da-pol-tica-nacional-dos-atingidos-por-barragens-p
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No caso das pessoas atingidas por barragens de rejeito de mineração, foi 

aprovada no estado de Minas Gerais, como citado acima, o PEAB, lei que prevê 

segurança jurídica para esses sujeitos.  A inserção do MAB no trabalho no campo da 

mineração de maneira mais intensiva ocorreu na ocasião do rompimento de Fundão. 

Antes, havia algumas iniciativas pontuais, como, por exemplo, o acompanhamento 

junto à população da situação de risco da barragem de Casa de Pedra da Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN), que se apresenta como uma ameaça aos habitantes da 

cidade de Congonhas. Essa aproximação por semelhanças temáticas e também 

territoriais, fizeram com que a inserção do Movimento na problemática do rompimento 

da barragem de Fundão ocorresse de forma instantânea.  

Algumas dessas aproximações são: i. a experiência com a questão da água. O 

modelo energético brasileiro beneficia as empresas eletrointensivas por meio, dentre 

muitos outros, do valor da energia paga, e pelo uso da água, já que as IEM consomem 

um grande volume de água. A água é um recurso natural, bem coletivo do povo 

brasileiro, transformado em mercadoria e apropriada por grandes empresas, que 

também provocam danos socioambientais, de longo prazo e muitos deles 

irreversíveis. ii. as empresas proprietárias de UHE também são proprietárias de 

mineradoras. Como, por exemplo a Vale é proprietária de três barragens no rio Doce: 

Aimorés, Baguari e Risoleta Neves (Candonga). iii. atuação no território atingido. O 

Movimento atua na região do rio Doce desde os anos 1990, especialmente nas 

barragens dos rios Piranga, Matipó e no próprio rio Doce, com as populações atingidas 

por construções de hidrelétricas. iv. A violação em larga escala dos direitos das 

pessoas atingidas. Nos dois casos, nas situações produzidas pela construção de 

barragens para contenção de água, e naquelas de rompimento de barragem de rejeito 

de mineração, os danos causados são demasiados complexos e não estão garantidos 

pela legislação ou protegidos por instituições a priori57.  

Nos mais de 30 anos de experiência na luta por direitos com as populações 

atingidas por barragens de água, o MAB demonstrou enorme “solubilidade” para criar 

novas táticas que pudessem responder aos desafios colocados por cada momento 

histórico, dentre eles, o trabalho com o desastre em mineração. Ainda que existem 

diversas questões em comum, como foi colocado, o trabalho com as pessoas 

atingidas por barragens de mineração era novo, assim como o trabalho com o tema 

                                                             
57 Esses elementos foram trazidos em conversa com um militante do MAB e registrado em diário de 
campo.  
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da saúde, como já foi referido. Contudo, a sua capacidade consolidou o trabalho nesse 

campo e também abriu espaço para que o tema da saúde fosse valorizado e 

incorporado ao conjunto de reivindicações nos demais territórios da bacia do rio Doce.  

O texto a seguir conta, nos pormenores da ação, a pesquisa de campo desta 

tese que foi desenvolvida dentro da dinâmica do Movimento na cidade de Barra Longa. 

Passemos então ao primeiro momento da análise, que será apresentada em narrativa, 

por entender que ela garante apresentar o movimento dos sentidos, e também como 

diz Walter Benjamin (p.198, 1994), permite trazer essa “experiência que passa de 

pessoa para pessoa”.  

 

5.4 O FLUXO COTIDIANO E A SAÚDE  

 

Em 2015, na ocasião do rompimento da barragem, Barra Longa tinha 314 

anos58. Seu nome foi dado por causa da barra que se forma no encontro dos rios 

Gualaxo do Norte e Carmo – a área urbana inicia no encontro dos rios e segue a 

margem do rio Carmo. A região do rio Carmo foi a primeira com a presença de 

colonizadores do que mais tarde viria a ser o estado de Minas Gerais. Esses colonos 

eram paulistas mestiços, imigrantes da região norte de Portugal e negros 

escravizados. Um fato que marcou oficialmente a colonização da região foi a Bandeira 

das Esmeraldas com a liderança do bandeirante paulista Fernão Dias Pais em 1674, 

porém “não encontrou as pedras verdes tão desejadas, mas foi grandiosa como 

descobridora do território que veio a ser o estado de Minas Gerais” (SEABRA, 2014, 

p.66).  

Nessa época já circulavam as notícias sobre os metais preciosos na região, até 

que entre 1692 e 1693 descobriram a primeira jazida de ouro na região do rio Doce. 

Um outro fato marcante nesses primeiros anos da colonização foram as fomes, pois 

o contingente populacional que trabalhava nas minas era muito grande diante do 

alimento das matas e dos roçados da época. Dessas fomes, morreram centenas de 

pessoas e muitas evadiram da região. Em busca de lugares para construir os roçados, 

os desbravadores acompanharam o curso do rio Carmo e Gualaxo. As fazendas mais 

antigas dessa região datam de 1697 e 1698 (SEABRA, 2014).  

                                                             
58 A cidade de Barra Longa data de 1701 a 1704 (IBGE, 2010).  
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Já durante a pesquisa de campo, um morador de Barra Longa contava que 

havia garimpo maquinizado de ouro no leito do rio Carmo até a atividade se tornar 

crime no Brasil. Sobre as atividades econômicas da cidade atualmente, ou melhor, 

antes da lama, eram principalmente a agropecuária e o setor de serviços (IBGE, 

2010). Os moradores comentaram também que anos atrás o bordado foi uma das 

principais atividades econômicas da cidade, e que há uma presença significativa de 

idosos no município, aposentados. Estes conseguem se manter na cidade, diferente 

dos jovens, que possuem poucas oportunidades de trabalho ali.  

A zona urbana de Barra Longa é pouco populosa, estima-se que tenha a 

metade da população do município como um todo, que em 2010 era de 6.143 

habitantes (IBGE). Além do contingente populacional, que por si só já permite 

interações intensas no dia a dia, seus moradores contaram histórias de fortes laços 

afetivos. Uma dessas histórias foi a ação de um grupo de moradores que organizou 

para que algumas moças, órfãs de pai ou mãe, estudassem o magistério em Mariana, 

e depois de formadas, lecionassem em uma escola construída com recursos da 

comunidade. Isso aconteceu entre as décadas de 1950 e 1960. Também a gestão da 

escola era feita de forma voluntária pelos moradores.  

Uma outra história, mais recente, em torno do ano 2014, foi quando o padre 

informou aos fiéis que precisava reformar a igreja matriz São José. Estipularam um 

valor por casa e assim fizeram uma campanha de arrecadação por rua. Algumas 

famílias garantiram a quantia prevista, outras realizaram uma rifa e eram ajudadas 

pelas famílias de melhor condição financeira para contribuírem igualmente. Uma rua 

ajudava a outra rua a conseguir a mesma quantia para reformar a matriz.  

Quem contou essas duas histórias entende que a tradição comunitária faz com 

que os moradores da cidade “tenham mais força no que quer”. Outro acontecimento 

marcante da mesma forma na memória coletiva, foram os mutirões após a enchente 

de 1979. A enchente derrubou muitas casas que ficavam próximas ao rio. Os 

desabrigados passaram a morar dois ou três anos no hospital que estava em fase de 

construção, e, todos juntos, os que tinham perdido a casa e os que tinham casa, 

trabalharam em mutirão na reconstrução. Quem não quis voltar para o Morro 

Vermelho, bairro que havia sido inundado, não voltou, e ganhou a casa nova na vila 

São José59. Essas memórias me fizeram lembrar daquilo que disse Antônio Cândido 

                                                             
59 Numa reunião do Coletivo de Saúde, uma participante comparava a enchente de água com a 
enchente de lama. Segundo ela, na enchente de 1979, que foi um acidente natural, as pessoas podiam 
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sobre o brasil caipira no documentário O povo brasileiro60, que inclui parte do estado 

de Minas Gerais. Segundo o professor, a unidade básica dessa cultura é o bairro, e o 

caipira é aquele que se encontra em função das necessidades comunitárias.  

Os barralonguenses contaram que antes da lama, a margem do rio na cidade 

era cheia de árvores frutíferas, seja nos quintais das casas, seja próximo à pracinha, 

com seus pés de manga, abacate, mamão, eugênia. Havia um pé de amora enorme 

na praça, e como a amora produzia muito, acontecia grande movimento na beira do 

rio com as comilanças dos passarinhos e das pessoas. Lá de cima do morro do 

Rosário tinham visual do rio cercado de árvores, e quando a água estava clara e 

passavam os peixes, os vizinhos corriam e se juntavam para olhar do alto os cardumes 

passando.  

Essas histórias agora faziam parte do passado, pois desde a primeira à última 

ponte sobre o rio Carmo a lama passou a modelar o cenário, ou melhor, a lama 

construiu sua própria margem, marcada em árvores, muros, baixadas e, 

especialmente, na vida daqueles que ali viviam. Minha primeira visita à cidade 

aconteceu em abril de 201661. Em agosto do mesmo ano, retornei à Barra Longa para 

realizar a pesquisa de campo, passados 9 meses desde o rompimento da barragem 

de Fundão.  

Como já dito, o vínculo com o território se deu através do MAB. Conheci o 

Movimento no ano de 2006, em João Pessoa, Paraíba, por meio da campanha citada 

acima O preço da luz é um roubo! A iniciativa nacional denunciava o modelo privatista 

da produção energética brasileira e cobrava das empresas de distribuição, a execução 

da tarifa social da energia62. Desde este período, participei de atividades políticas junto 

ao MAB e, a partir do interesse em trabalhar na tese com os atingidos pela barragem 

da Samarco, entrei em contato com o Movimento que prontamente aceitou minha 

proposta e indicou o território.  

Inicialmente, a indicação de Barra Longa se deu por dois motivos. Primeiro, ao 

contrário das pessoas atingidas de Bento Rodrigues, em que as famílias foram todas 

                                                             
escolher o local de moradia, e, no caso da lama, mesmo sendo um crime, as pessoas não têm o direito 
de escolher o lugar para morar. 
60 Documentário dirigido por Isa Grinspum, inspirado no livro O povo brasileiro, de Darcy Ribeiro, 
disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=Kv_jpWk4cok&list=PLKN_-
KujkiVzRKguUXcNFonth6DxkNZmG&index=7>.  
61 Com o propósito de construir o pré-projeto da presente pesquisa.  
62 O MAB voltou a impulsionar esta campanha em janeiro de 2020, diante do anúncio de novo aumento 
das contas de energia.  

https://www.youtube.com/watch?v=Kv_jpWk4cok&list=PLKN_-KujkiVzRKguUXcNFonth6DxkNZmG&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=Kv_jpWk4cok&list=PLKN_-KujkiVzRKguUXcNFonth6DxkNZmG&index=7
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realocadas para a área urbana de Mariana, em Barra Longa as pessoas atingidas 

permaneceram dentro da cidade destruída, o que facilitaria o trabalho da pesquisa. 

Outra razão é que ali já havia algumas iniciativas de ações em saúde63 em que esta 

pesquisa poderia agregar. No momento de chegada no território, tinha o objetivo da 

pesquisa em mente e entre as mãos, mas, como uma pesquisa ação participante, 

precisava buscar um escopo que considerasse as demandas locais.  

 

Agosto: incorporação do território e a busca por um campo de intervenção 

 

Chegando à Barra Longa, o foco da pesquisa, com suas implicações práticas, 

tempo de estadia e alojamento, estavam em aberto. Mas, uma coisa parecia certa, eu 

precisava de um tempo ali, um período para construir essas definições em um lugar 

pleno de instabilidade e ritmo acelerado. Logo no primeiro dia, houve o trancamento 

da rodovia MG 262, no Encontro dos Atingidos em diálogo com o Papa Francisco, 

para denunciar a morosidade da Samarco no processo de reparação das pessoas 

atingidas. Chamou a atenção a presença da Igreja Católica na atividade política 

através do documento que estavam elaborando para enviar ao Papa, e também pela 

presença de um padre na organização do ato.  

Nos primeiros dias, como um compromisso diário, ia à padaria no fim da tarde 

e procurava um fio de conversa junto aos moradores64. Buscava conhecer e 

memorizar os nomes dos bairros, das cidades vizinhas, e das empresas terceirizadas 

da Samarco. Esticava a conversa com as pessoas mais próximas ao Movimento e me 

esforçava para entender os assuntos do dia a dia. A falta de critérios da Samarco para 

conceder o cartão de auxílio emergencial, os motivos para ser a favor ou contra a 

estrada rota de fuga, os possíveis motivos do rompimento de Fundão, o medo da 

barragem de Germano romper, e a epidemia de dengue que houve no começo do 

                                                             
63 Como a pesquisa do EpiSUS – Epidemiologia Aplicada ao Serviço do Sistema Único de Saúde 
(Ministério da Saúde), e o Grupo de Extensão e Apoio em Saúde da Universidade Federal de Ouro 
Preto (GEAS/UFOP).  
64 Oropeza (2018), baseado em Maritza Monteiro (2006) refere-se a esse primeiro momento no campo 
de pesquisa como uma etapa importante, de familiarização, que implica no conhecimento dos “agentes 
externos com o entorno, os grupos organizados dentro da comunidade, o tipo de relação, os estilos de 
comunicação e liderança existentes, a história da comunidade, as instituições que operam no âmbito 
geográfico e as opiniões que a população tem dessas instituições, entre outros” (p.104, tradução livre). 
Em outro sentido, também os agentes internos (população) familiarizam-se com os agentes externos, 
no caso, os pesquisadores.  
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ano65 foram alguns dos assuntos comentados nesse tempo de incorporação do lugar. 

Me dedicava também a buscar os sentidos e significados do jeito próprio de falar das 

pessoas.  

Por vezes, ao passar na rua, as pessoas me perguntaram se eu era da 

Samarco. Desde o rompimento, a cidade recebeu inúmeros grupos, como os 

“amarelinhos” (voluntários da Igreja Batista), palhaços, estudantes, jornalistas, 

Organizações não-governamentais (ONGs), e, um grande contingente de funcionários 

da empresa e suas terceirizadas. Eu me apresentava como psicóloga, estudante 

sobre o desastre e amiga do MAB, mas penso que fui identificada mais pelas relações 

de convivência do que pela explicação verbal. 

Dentre as conversações, as histórias pessoais relativas à vivência do desastre 

chegavam aos ouvidos com volume e densidade. Aquelas do dia que a lama chegou, 

eram narrativas de desespero. Uma pessoa com quem o diálogo foi longo, foi com 

uma psicóloga, também amiga do MAB. Uma das histórias que ela contou, foi sobre 

os boatos de suicídio na região no período logo após o rompimento. Todos 

comentavam que ciclano ou beltrano, morador de Barretos66 ou moradora de Gesteira, 

tinham tirado a própria vida por causa da lama. Ela sentia que havia um clima de 

morte. O boato era tão forte que a Samarco pediu para que ela e o psiquiatra, 

elaborassem um documento informando à população que não tinham conhecimento 

de casos de suicídio.   

Ali pelo meio do mês de agosto, voltei a reunir com o Movimento para detalhar 

a pesquisa a fazer os combinados. As ações do MAB na cidade estavam organizadas 

em quatro frentes: moradia, quintais atingidos, campo e saúde. O tema da saúde era 

compreendido como uma demanda da população, e já havia conquistas nessa área, 

quando, por reivindicação, as pessoas atingidas indicaram, em assembleia, uma 

psicóloga e um psiquiatra para o cuidado em saúde mental67. E também tinha 

acontecido a articulação com a pesquisa Epidemiologia aplicada ao serviço do SUS 

(EPI SUS) do Ministério da Saúde, que havia sido realizada no mês de julho.  

Ao apresentar o projeto da pesquisa-ação, o militante do MAB colocou algumas 

possibilidades de trabalho dentro do que foi apresentado por mim: o trabalho com 

                                                             
65 Em março de 2016, houve um surto de dengue com um número de casos muito maior se comparado 
aos anos anteriores, conforme informa a nota de rodapé 14. 
66 Distrito do município de Barra Longa.  
67 Em assembleia no primeiro semestre de 2016. A psicóloga e o psiquiatra antes de serem contratados, 
estavam realizando atendimentos voluntários no período de emergência.  
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mulheres, já que as lideranças eram em sua maioria mulheres e faltava o olhar 

feminino no trabalho da cidade; reunir as famílias em Gesteira e fazer uma terapia 

com elas, pois sentiam muito a falta dos quintais; e ainda, um trabalho com os idosos, 

que receberam o impacto de forma muito mais intensa que as demais pessoas. 

Possibilidades de trabalho importantes que iam sendo pensadas e incorporadas na 

vivência dessa realidade tão complexa. Além desse tempo de elaboração sobre a 

intervenção, sentia que precisava encontrar um fio da meada68 para iniciar a pesquisa. 

Outra questão colocada pelo Movimento, foi a quebra da convivência comunitária da 

população. O parque de exposições, o campo de futebol, e a praça haviam sido 

tomados pela lama. Esses espaços de convivência coletiva, de encontros, não 

existiam no momento, ou melhor, existiam destruídos, o que implicava em uma 

subtração da convivência.  

Entretanto, um novo espaço se abria no cotidiano dos moradores, eram as 

assembleias das pessoas atingidas, articuladas pelo MAB, e contavam com a 

presença dos parceiros, como o Ministério Público, universidades, etc. No começo, 

essas reuniões eram semanais, depois passaram a ser quinzenais. Na assembleia do 

mês de agosto, com o salão da Câmara de vereadores cheio, o procurador lia as 

respostas da Samarco aos questionamentos feitos em outras assembleias. Para se 

ter uma ideia sobre os conteúdos discutidos neste espaço, segue abaixo os pontos de 

pauta, que eram informes da resposta da Samarco aos questionamentos que o 

Ministério Público havia sistematizado a partir de reuniões anteriores.  

 
1. Planejamento de destinação ambientalmente adequada dos resíduos de 
mineração alocados no parque municipal de Barra Longa; 2. A proposta de 
indenização e realocamento das famílias que habitam as 9 casas localizadas 
ao lado da área do parque municipal; 3. Com relação ao critério de 
classificação dos atingidos de Barra Longa, uma vez que pessoas que legam 
estarem na mesma situação, recebem tratamento diverso, uns tratados como 
atingidos e outros não; 4. Sobre a utilização do uso de rejeito na 
pavimentação das ruas de Barra Longa; 5. a metodologia que vem sendo 
empregada para distribuição de medicamentos à população de Barra Longa; 
6. Quanto a situação atual do processo de realocamento dos moradores de 
Gesteira, aduzindo quais etapas já foram finalizadas e quais estão pendentes; 
7. A rota de fuga dos moradores de Barra Longa, no caso de novo 
rompimento; 8. A proposta da Samarco para identificação e indenização dos 
garimpeiros (Assembleia,18 de ago. 2016).  

 

                                                             
68 As franjas soltas, como disse Virgínia Kastrup em sua exposição no I Seminário Nacional de 
Cartografias e Contra Condutas, em 10/08/20.  



91 
 

A tônica das intervenções das pessoas atingidas era de denúncia das ações da 

empresa.  

Nessa primeira assembleia em que participei, os problemas de saúde já 

apareciam. Uma moradora partilhou o que ela estava passando. A sua casa levou 1 

metro e 40 centímetros de lama. Como se não bastasse, as contas de água e energia 

que estavam em seu nome, sendo usadas para a reforma das ruas e das casas 

vizinhas desde o mês de novembro, não haviam sido pagas pela Samarco. Ela 

procurou a empresa cerca de 17 vezes para resolver a situação, e se irritava ter que 

ficar batalhando, lutando e implorando para resolver coisas mínimas como essa. Ao 

mesmo tempo que sentia que era capaz de enfrentar a situação, começava a falar 

muito e sua pressão começava a cair. Estranhava a reação do seu corpo. Contou que 

chorou muito esses dias. 

Ao final da mesma reunião, o procurador levantou o questionamento a respeito 

do cadastro69 e os problemas deste iam demonstrando a necessidade de apoio 

técnico nas complexas questões de avaliação da reparação dos danos e abriu-se 

espaço para pautar a assessoria técnica. Esta já estava sendo implantada em Mariana 

e havia uma decisão liminar de fevereiro que garantia uma assessoria também para 

Barra Longa. A proposta da assessoria técnica independente, incluía uma equipe 

profissional para auxiliar as pessoas atingidas na avaliação dos danos sofridos. Seria 

financiada pela Samarco, mas gerida por entidade autônoma. Essa proposta foi 

defendida pelo MAB e Ministério Público nos primeiros dias após o rompimento da 

barragem de Fundão. 

O cadastro citado, realizado pela empresa Synergia, não era o primeiro 

questionário que os atingidos respondiam para a Samarco. Haviam respondido 

também para ONGs, defesa civil, voluntários, universidades e reportagens. 

Comentavam sobre o desgaste de responder tantas perguntas. Esse foi um sinal que 

me levou a tomar alguns cuidados na posição de pesquisadora, tais como: prolongar 

                                                             
69 Havia um processo de cadastramento dos atingidos sendo operado pela empresa terceirizada 
Synergia e este seria o documento base para a reparação dos danos. O procurador perguntava quais 
questões deveriam ser objeto dos questionários e qual o órgão que vai prestar os esclarecimentos 
sobre para quê aquela pergunta está sendo feita, para quê que ela vai ser utilizada, qual a abrangência 
da pergunta. O Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais (GESTA)-UFMG, examinou o programa 
(PLCI) e do questionário disponibilizado pelo MP. Principais problemas do cadastro: não há isenção 
técnica; cadastro como filtro dos danos para reduzir custos de reparação; não especifica a equipe 
técnica responsável; linguagem inadequada; estrategicamente cansativo; questões de controle das 
perguntas; critérios de quem é atingido sob controle da empresa; validação do cadastro pelo Comitê 
Interfederativo (IBAMA). Material do GESTA disponibilizado em power point durante o período de 
realização da pesquisa.   
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as conversas apenas com as pessoas que eu já conhecia, em que já existia um 

vínculo, evitar tirar fotografias, buscar a conversação como melhor maneira para 

interagir eticamente e conhecer o fenômeno. Essa implicação da posição de 

pesquisadora também estava balizada pelo compromisso ético com a população 

atingida, que ia indicando de variadas maneiras a opção para realizar uma pesquisa 

ação. Buscava uma relação de colaboração, contrária a relação de extração de 

informações. Foi preciso tempo e abertura (sensibilidade corporal) para ativar corpo e 

mente e ir ancorando essas tantas histórias na cadeia de sentidos. 

 

Setembro: a questão da saúde pulsa 

 

Nos primeiros dias de setembro, houve um encontro do MAB em Paracatu de 

Baixo. O caminho mais próximo para chegar em Paracatu, partindo de Barra Longa, 

é através de uma estrada de chão que margeia o rio Gualaxo do Norte, o mesmo 

caminho percorrido pela lama, mas no caso, seguíamos em contra fluxo. A presença 

da lama estava bem marcada nas árvores e mostrava que, diferente de uma enchente, 

que a água vai subindo pouco a pouco de maneira mais ou menos uniforme, a lama 

desceu densa, em camadas, marcando alturas diferentes que dependiam também das 

curvas ou inclinação do rio.  

Quando entramos na cidade de Paracatu, eu não sabia que estávamos 

chegando ao destino final, e fui surpreendida com as ruínas das casas, objetos 

retorcidos nas ruas, destroços de todos os tipos. Era um ambiente estranho, difícil de 

ser comparado, talvez por isso eu não tenha conseguido falar por alguns minutos após 

a chegada, pela dificuldade de encontrar palavras para expressar tamanho absurdo, 

ou pela contração da tristeza sentida. Paracatu de Baixo estava do mesmo jeito que 

o dia do rompimento. Durante esse encontro, também foi a primeira vez que estive em 

Bento Rodrigues70, em um ambiente muito parecido.    

Voltando a Barra Longa. Quem eram os atingidos? Em 06 de setembro, na 

abertura de uma assembleia convocada pela Samarco, havia a reivindicação para que 

um morador que teve sua casa destruída fosse reconhecido como atingido, pois nem 

                                                             
70 Nesse dia houve a manifestação dos moradores de Bento Rodrigues contra a construção do Dique 
S4.  
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o cartão de auxílio ele havia recebido71. Ser reconhecido como pessoa atingida 

possuía uma implicação objetiva, qual seja, ter ou não direitos. Era comum as pessoas 

referirem a si mesmos como atingidos diretos ou indiretos, pois esse adjetivo era 

utilizado pela Samarco. A empresa também utilizava o termo impactado e nomeavam 

o desastre como evento ou acidente. O protocolo produzido no escritório da Samarco, 

que continha as reinvindicações ou questionamentos das pessoas atingidas em forma 

de documento, chamava-se manifestação, e o questionário aplicado para levantar 

informações das pessoas chamava-se escuta. Os nomes utilizados pela empresa 

demostraram uma clara intencionalidade de amortecer os sentidos negativos do 

desastre e dá-los uma cobertura mais suave, menos responsável ou ainda, mais 

democrático. Na reunião referida acima, o centro das discussões foi a assessoria 

técnica. O Ministério Público questionava a empresa, a Samarco se explicava, e os 

moradores se dividiam, uns apoiavam e outros não queriam a assessoria. 

No mês de setembro, as matas da região estavam salpicadas com as flores 

dos ipês amarelos, de encher os olhos. No dia a dia, continuava a busca por realizar 

uma intervenção que também fizesse parte da pesquisa. A necessidade do cuidado 

diante das situações de adoecimento vinha se colocando como uma questão-

problema, porém, apesar dos relatos de sofrimento e adoecimento serem muito 

expressivos na realidade, de que maneira seria possível intervir em uma situação tão 

abrangente? Eu poderia acompanhar algumas pessoas individualmente, mas eram 

muitas. Dentre as histórias, as das crianças chamavam atenção de todos e também a 

minha, pela urgência, pois os adoecimentos vinham se repetindo, e mesmo aquelas 

crianças que estavam sendo tratadas não melhoravam.  

Conversando com uma mãe que estava com a filha doente, listamos outras 

crianças em situação parecida e convidamos esses pais para uma reunião sobre a 

saúde, sem ter ideia o que poderia se desenvolver a partir dali. Diante da proposição, 

o MAB concordou com a iniciativa, ajudou a convocar e coordenou o primeiro 

encontro.  

Reunidos, os pais relataram as situações de adoecimento dos filhos, trazendo 

as queixas dos problemas respiratórios, de pele e psicológicos das crianças. Junto 

aos relatos de sofrimento e adoecimento, falavam também com indignação quanto às 

                                                             
71 O critério formal para o recebimento do cartão, segundo a Samarco, para receber o auxílio de um 
salário mínimo, era ter a renda afetada por causa do rompimento da barragem. Era um tema polêmico, 
pois, pessoas em situações semelhantes, tinham tratamento diverso. 
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obras de reconstrução da cidade, pois entendiam que a poeira era a causa possível 

do que estava acontecendo. Muitas outras pessoas conhecidas estavam em situação 

parecida, e os participantes consideravam ser importante que essas pessoas 

estivessem presentes no próximo encontro. Compreendiam também que precisavam 

falar sobre o assunto, da saúde, denunciar o que estava acontecendo. Lembro que 

nesse ponto da conversa, uma pessoa opinou de que assunto não era tão falado por 

ser a saúde uma coisa mais íntima.  

Houve o caso de uma criança que passou a ter mais problemas respiratórios 

depois que utilizaram o rejeito para pavimentar o calçamento da rua em que morava. 

A mãe filmou e denunciou o ato, e o Ministério Público questionou formalmente a 

Samarco. A resposta da empresa lida em assembleia foi: “a Samarco não realizou 

nenhuma obra de pavimentação com o uso do rejeito, porém, existem indícios de que 

o rejeito pode ter sido utilizado sem autorização da empresa (...)”72. Na ocasião do 

rompimento, a lama invadiu as áreas próximas ao rio, que são as partes baixas da 

cidade, consideradas áreas mais nobres, e depois, a lama subiu o morro para ser 

utilizada em obra de responsabilidade da prefeitura. Um atingido criou um lema para 

comentar essa situação: “A Samarco levando a lama onde a tragédia não chegou”.  

Um outro assunto, que também estava bem comentado aqueles dias, era o da 

assessoria técnica. As pessoas que se posicionavam a favor entendiam ser 

necessário uma equipe profissional para colaborar com a avaliação dos danos de 

modo independente da empresa, e os que se posicionavam contrários, argumentavam 

que a contratação desta atrasaria as negociações de indenização, e que conheciam 

o que haviam perdido, por isso não necessitavam de auxílio. O argumento do atraso 

nas negociações era semelhante ao da Samarco, que tratava o assunto como se este 

ainda estivesse em disputa, apesar da assessoria ter sido aprovada judicialmente no 

começo daquele ano. Essa opinião, sobre ser contra ou a favor da assessoria técnica, 

colocava de um lado aqueles que defendiam a negociação individual de danos, que 

passavam a ser contrários às ações do MAB, e de outro, os que defendiam as 

negociações coletivas e eram a favor do MAB. Esta divisão produziu forte tensão e 

                                                             
72 Lido na assembleia em 18/08/16. Na mesma ocasião, a professora de direito da UFOP, Tatiana de 
Sousa, comentou a norma do direito ambiental chamado princípio da precaução, que significa que 
quando não se tem certeza científica de que um material faz mal ou não faz mal, este não pode ser 
utilizado. Em sua interpretação, independente de quem autorizou o uso do rejeito, este é de 
responsabilidade da Samarco.  
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desentendimento entre as pessoas atingidas, acostumadas com relações de 

vizinhança e familiares amistosas.   

Voltando ao assunto do grupo da saúde, havíamos combinado na primeira 

reunião, de conversar mais longamente para conhecer os detalhes da dinâmica de 

adoecimento e cuidado que vinham tendo e, para tanto, visitei-os em suas casas. 

Moravam na Volta da Capela, 1º de Janeiro, Morro Vermelho, Morro São José e rua 

Matias Barbosa, em diferentes regiões da cidade. Os nomes dos lugares enriqueciam 

os sentidos no corpo a corpo com o lugar. Durante as conversas, as receitas médicas, 

laudos e notas fiscais dos medicamentos ou consultas iam apoiando a memória das 

pessoas em seus sofridos relatos. Após as visitas, sistematizei os registros, e listei as 

questões comuns para serem transmitidas no encontro seguinte do Coletivo.  Foram 

elas: 

 

 Quando saem da cidade, as crianças e adolescentes melhoram; 

 Evitam sair de casa por causa da poeira. Não tem liberdade para sair, 
pois têm receio dos filhos adoecerem novamente. Os médicos também 
recomendaram não sair de casa; 

 Aqueles que realizavam tratamento, o faziam no sistema de saúde 
privado73 na cidade de Ponte Nova, cidade vizinha à Barra Longa (diário de 
campo, 19 de set. 2016). 

 

Para a segunda reunião, decidimos convidar todas as pessoas atingidas que 

quisessem participar da reunião da saúde, ou do Coletivo de Saúde do MAB. O nome 

foi dado pelo militante do Movimento, que precisava se referir ao grupo que ia 

continuar se reunindo. A mobilização para as reuniões acontecia pelo “boca a boca”, 

aqueles que já sabiam a data e horário do próximo encontro convidavam outras 

pessoas, e também era avisado no grupo de WhatsApp do MAB de Barra Longa. 

Outras pessoas então, além dos familiares das crianças doentes, passaram a 

participar do Coletivo.  

Mesmo somadas outras pessoas, com outras questões de saúde, a polêmica 

sobre a poeira continuou. Havia um enigma nessa poeira, que pode ser ilustrada pela 

história do aparelho de monitoramento do ar. Ao lado da padaria, encontrava-se 

instalada uma cabine móvel que continha um aparelho de monitoração da qualidade 

do ar da cidade. As pessoas atingidas contam que, numa reunião convocada pela 

empresa no primeiro semestre do ano, um especialista apresentou os dados 

                                                             
73 Pagos pelos familiares.  
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produzidos pelo aparelho, explicando que a poeira que se vê, de partículas grandes 

como as que estavam ali, não faziam mal. E ainda, que o metal contido na poeira não 

subia, e sim descia por causa de seu peso. Por este motivo, a população estava com 

pouco contato com esses metais. Todas as medidas de qualidade do ar encontravam-

se dentro dos parâmetros internacionais, dizia o especialista ao apresentar os dados 

em slides. Escutei o relato desta reunião dezenas de vezes, essa experiência marcou 

a memória das pessoas.  

O estranhamento diante da apresentação acontecia pelo fato já exposto, 

sentiam que seus adoecimentos estavam relacionados à lama, que naquele momento 

tinha a forma de poeira. Na reunião do Coletivo, os participantes levantavam hipóteses 

para buscar uma coerência no mal-entendido. Questionavam se o aparelho estava 

com defeito, ou se captava o ar em horários determinados que circulava menos poeira, 

ou ainda, qual seria a abrangência da captura. Desconfiavam da máquina e do 

profissional que lia seus dados, pois os dois tinham o mesmo endereço, a Samarco. 

Ao comentar esse assunto, lembravam da necessidade da assessoria técnica 

independente para desvendar o imbróglio.  

Se o aparelho de monitoramento do ar não respondia sobre o que estava sendo 

percebido em seus corpos, deveria haver meios para comprovar que seus 

adoecimentos tinham relação com a lama, como por exemplo, convidar o IBGE para 

realizar uma pesquisa sobre saúde, acessar os prontuários do posto de saúde, 

convidar um especialista de confiança para falar sobre o assunto, envolver a 

secretaria de saúde do estado de Minas para observar a situação, envolver o judiciário 

na questão. Cada uma dessas ideias implicaria em alguns processos anteriores até 

termos algum resultado, e precisavam de tempo para serem amadurecidas. A ação 

mais acessível no momento foi estabelecer um diálogo com o Ministério Público, 

aliado das pessoas atingidas no território, que ao escutar as demandas em saúde, 

instaurou um inquérito civil para investigar a situação dos serviços de saúde em Barra 

Longa. 

No dia a dia a busca de apoio para as medicações e vacinas continuava, e a 

resposta da Secretaria Municipal de Saúde era de que a Samarco não estava 

fornecendo estas, e quando procurada, a Samarco informava que a secretaria não 

solicitou os insumos. Além da explicação sobre a poeira, também as informações da 

secretaria e da empresa estavam desencontradas. 
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A conquista pelo acesso a profissionais especialistas e medicamentos, que era 

a necessidade mais verbalizada pelos participantes do Coletivo, parecia estar 

distante. O que ia ficando claro era que para haver esse acesso, a empresa precisava 

ser responsabilizada pelos casos de adoecimento. Mesmo sem o Coletivo ter 

conquistas à vista ou proposições claras, a presença dos participantes e a discussão 

sobre a saúde, que se alongava, parecia indicar a continuidade do assunto como 

pauta de reivindicação.  

As pessoas passaram a me identificar como sendo da saúde e do MAB, e me 

procuravam para relatar o seu caso pessoal ou de alguém próximo, enviar as fotos de 

adoecimento, solicitar visita ou atendimento psicológico. Essas histórias dramáticas 

me afetavam de uma maneira que diversas vezes cheguei a pensar em acompanha-

los individualmente, mas logo que digeria um pouco e dimensionava o tempo de 

dedicação que seria preciso, entendia que não daria conta, pois os casos eram de 

enorme complexidade, envolviam muitos conflitos decorrentes do desastre. O Coletivo 

poderia trazer alguma sustentação para estas situações e minha dedicação seria mais 

efetiva ali, em grupo.  

No final do mês de setembro, mais situada no trabalho, combinei com o MAB e 

Coletivo de Saúde que estaria no território até o mês de dezembro, tempo máximo 

possível.  

 

Outubro: o caminho da luta pela reparação em saúde  

 

 Fomos ao consultório do médico pediatra e alergista em Ponte Nova, aquele 

que acompanhava alguns dos filhos dos pais que participavam do Coletivo de saúde, 

e que havia dado um laudo relacionando o adoecimento à poeira de rejeito. Foi 

combinado em reunião que o convidaríamos para dar uma palestra em Barra Longa, 

pois havia a vontade de entender os adoecimentos e também de saber como se 

prevenir. O médico escutou o pedido com interesse, mas disse que palestrar para 

muita gente seria mais difícil. Teria antes que ter o respaldo do Conselho Regional de 

Medicina para se resguardar de qualquer questionamento por parte da Samarco. Em 

relação ao meu trabalho, pediu que eu tivesse cuidado pelos mesmos motivos.   

A palestra com o médico não ocorreu, e a resposta da Samarco ao inquérito do 

Ministério Público eram relatórios e ofícios formais, sem conteúdos esclarecedores. 

Reunidos no Coletivo, havia um entendimento, mais ou menos claro, de que seria 
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longo o caminho para que a saúde fosse considerada uma dimensão do dano do 

rompimento da barragem. Propus, então, escrever uma Carta para fazer o exercício 

de sintetizar o que estávamos conversando e comunicar com os outros que não 

estavam presentes nas reuniões.  

A construção da carta foi baseada em quatro perguntas: porque estamos 

sofrendo e adoecendo?; quem está sofrendo mais?; como estamos nos cuidando?; o 

que queremos? A discussão tendo como referências as perguntas, produziu 

apontamentos em cartazes74, que foram sistematizadas em muitas mãos. Foram 

ainda realizados ajustes no conteúdo da Carta nas duas reuniões posteriores com o 

objetivo de, segundo uma atingida, “fazer doer nas pessoas o que está doendo na 

gente”. Segue a Carta na íntegra:  

 
Nós, moradores de Barra Longa, atingidos pela Samarco (Vale/BHP Billiton) 
e organizados no Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) viemos por 
meio desta Carta contar sobre a nossa situação de saúde. 

Um ano depois do crime, a lama que invadiu a nossa cidade na madrugada 
do dia 06 de novembro de 2015 continua presente em nossas vidas: na poeira 
que respiramos e que suja nossas casas; na falta dos espaços coletivos que 
foram destruídos (rio, campos de futebol, praça, pista de caminhada); no 
trânsito de caminhões, máquinas e ônibus que fazem barulho dia e noite e 
limitam a nossa circulação na cidade. A Samarco atua como se estivesse em 
uma mineradora. É importante dizer que ela não é e não será dona de Barra 
Longa.    

É obrigação da Samarco reconstruir o que ela devastou pelo maior crime 
ambiental da história da mineração. A empresa é a responsável pelo 
desastre. Porém, entendemos que seria possível reconstruir sem passar por 
essa quantidade de transtornos. Se a empresa dialogasse com os atingidos 
certamente faríamos um planejamento coletivo que considerasse a rotina e o 
bem estar dos moradores, mas, a Samarco, que ignorou a vida das 
populações abaixo do depósito de lixo de mineração, continua 
desrespeitando as pessoas. 

Temos passado dificuldades também no comércio, principalmente os 
menores, que tentam melhorar suas vendas e voltar a ter a receita de um ano 
atrás; na impossibilidade do profissional autônomo de retomar suas 
atividades (tais como limpadores de quintal, pedreiros, bombeiros, eletricista, 
etc.); na falta de expectativa do agricultor que perdeu seu sustento e não sabe 
o que será do solo consumido pela lama; na tristeza do idoso que sem as 
atividades dos quintais e nas ruas, não tem a garantia de ver o dia em que a 
vida retornará à rotina; na angústia daqueles que insistentemente procuram 
a empresa na esperança de ter respostas. Por todos esses motivos, entre 
muitos outros, tem sido difícil sair de casa, viver e conviver em Barra Longa. 

O desastre e todos os danos materiais, esse dia a dia caótico de um canteiro 
de obras e também o sentimento de injustiça e insegurança com as ações da 
empresa nos adoece. Poderíamos listar as doenças físicas e psicológicas que 
temos tido, mas estas não caberiam em uma Carta. Teríamos que escrever 
um livro para dar conta de tantos problemas de saúde. 

                                                             
74 ANEXO B.  
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Todos nós temos sofrido com a tragédia, cada um de um jeito próprio, mas 
observamos entre os nossos familiares e vizinhos que alguns sofrem de 
maneira especial: as crianças, com os problemas respiratórios e de pele, 
contínuos e persistentes; os idosos que se queixam do agravamento das 
doenças e da vida fechada dentro de casa por causa do canteiro de obras e 
da destruição dos espaços coletivos e dos quintais; as mulheres, que ficam 
responsáveis pela limpeza da sujeira interminável das casas e que também 
cuidam dos familiares que adoecem, fazendo aumentar o cansaço e doer o 
coração. 

Sabemos que alguns idosos mudaram da cidade, por “uma questão de 
sobrevivência”, dizem os familiares. Além disto, todos nós estamos gastando 
mais com produtos de limpeza e higiene pessoal e com as contas de água e 
energia que estão mais caras, sem falarmos nos tratamentos de saúde. 

A nossa experiência e a observação cotidiana nos diz que muito do nosso 
adoecimento hoje tem relação com a poeira e com o desastre. Perguntamos 
a Samarco e ao sistema de saúde local: conhecem as necessidades da 
população de Barra Longa em saúde, hoje? Muitos de nós temos buscado 
tratamento fora da cidade, no setor privado, e como as doenças são 
persistentes temos várias preocupações e dúvidas sobre como agir e o que 
fazer daqui pra frente.    

Para denunciar a situação e buscar alternativas no cuidado à saúde 
decidimos criar um Coletivo de Saúde organizado no MAB para trocar 
experiências, discutir, avaliar e propor formas de pautar a Samarco e o poder 
público para que garantam nosso direito à saúde. 

Reivindicamos que a Samarco pare de nos dar respostas evasivas diante da 
situação de saúde da população de Barra Longa. Precisamos de estudos 
independentes que indiquem o número de doentes, os tipos de doenças e 
que faça a comparação entre o tanto de doentes que temos agora e como 
era a nossa realidade antes do rompimento. 

Que estude melhor as consequências da exposição diária à poeira do rejeito 
e ao canteiro de obras. A Samarco colocou um aparelho medidor de poeira 
no centro de nossa cidade e que ela diz ser de última geração. Com base 
nele, ela diz que “tudo está dentro de parâmetros internacionais” e que “poeira 
grande não faz mal”, o que não corresponde à realidade vivida por nós. Como 
é possível então haver tantas pessoas doentes? É a pergunta que não quer 
calar. 

Para que haja um cuidado a saúde que responda às demandas da população, 
é necessário termos acesso a informações seguras e que estas sejam 
incorporadas ao planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS), que deve 
ser feito com ampla participação dos atingidos. Queremos pesquisas e 
estudos confiáveis que nos ajudem a compor argumentos seguros para que 
haja um serviço de saúde que trate uma situação grave e que precisa de 
respostas imediatas, além de considerar as demandas de um planejamento 
em saúde de médio e longo prazo. 

Esta Carta é um esforço de fazer ecoar em todos os cantos o que nós 
estamos vivendo diariamente e que não ocupa espaço nos jornais. É uma 
forma de dialogar e pedir a todos, especialmente para os atingidos pela lama 
da Samarco, que se unam nesta esperança ativa que tem sua base na 
solidariedade, na dignidade e na organização para a luta por direitos. 
Voltamos a dizer: a Samarco não é dona da nossa cidade! E também não 
será da bacia do Rio Doce! 

Em nossa bandeira e em nosso coração está gravada a frase que para nós é 
mais do que palavras, é um registro histórico do que queremos para nossos 
pais, filhos, amigos e para toda a sociedade brasileira: “águas para a vida, 
não para a morte!” 
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1 ano depois do rompimento da Barragem da Samarco (Vale/BHP) 

 

A Carta foi lida na abertura da assembleia com o Ministério Público, cuja pauta 

principal era a saúde. Os relatos mesclavam os dramas dos adoecimentos em que as 

pessoas viam relação com a lama com os dramas das experiências no sistema público 

de saúde. Em resposta às intervenções, o procurador e a promotora defenderam a 

ideia de que o SUS precisava responder as demandas das pessoas atingidas, mesmo 

que depois a Samarco tivesse que ressarcir os custos dos acréscimos.  

Nessas reuniões era comum o Ministério Público cobrar a presença dos 

representantes do poder público municipal que estavam sempre ausentes, e assim o 

fizeram mais uma vez. Diante dos relatos que envolviam consultas, medicamentos e 

exames no setor privado, orientavam guardar todo tipo de laudos, nota fiscal e recibos, 

inclusive dos deslocamentos para as outras cidades, pois esse material poderia servir 

de prova no caso de ajuizar uma ação. E diante da orientação de exigir, cobrar do 

poder público os serviços de cuidado em saúde necessários, quando houvesse 

negação de serviços, as pessoas deveriam cobrar essa negativa por escrito, assinada 

e carimbada75. O posicionamento do Ministério Público fortalecia a ideia de que a luta 

pelo direito à saúde seria de longo prazo.  

 Quais eram os serviços de saúde oferecidos à população do núcleo urbano 

nesse período? Por iniciativa da Samarco, eram caminhões-pipa para diminuição da 

poeira, aparelho de monitoramento da qualidade do ar, unidade assistencial 24 horas, 

1 psiquiatra e 2 psicólogos que atuavam junto à Estratégia de Saúde da Família 

(ESF)76. E do serviço público, a Unidade Básica de Saúde (UBS) com os serviços que 

já eram ofertados antes do desastre. Os recursos humanos e materiais ofertados pela 

empresa à rede de saúde eram significativos77.  

Como a questão de saúde esteve presente nas primeiras assembleias desde o 

rompimento, os integrantes do Coletivo entendiam que alguns ou parte dos recursos 

dispostos pela Samarco eram respostas as suas reinvindicações, incluindo a 

                                                             
75 Caso o posto de saúde não quisesse fornecer, indicaram prestar um boletim de ocorrência na Polícia 
Militar. 
76 O ofício da Secretaria Municipal de Saúde, de 14/11/2016, em ANEXO D, foi a resposta ao ofício do 
Coletivo de Saúde que solicitava especialistas, de 07/11/2016, também em ANEXO C.  
77 Também significativo o gasto que a Samarco declarou em relatório citado no Relatório Diligência 
destinada a apurar violações de direitos humanos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, 
em Mariana/MG: “Programas reparatórios e compensatórios em saúde: orçamento previsto R$ 
162.600.000,00, e orçamento realizado: R$ 14.500.000,00 (p.14 e 15). Novembro de 2016.   



101 
 

conquista de indicar a psicóloga e o psiquiatra de sua preferência em assembleia. 

Porém, a demanda nesse período, que envolvia o atendimento de especialistas, 

acesso a exames e medicações, informações sobre o adoecimento, e como proceder 

para cuidar e prevenir, não estava sendo atendida. Para que esses processos 

ocorressem teria que haver diálogo entre esses agentes e as pessoas atingidas. Seria 

responsabilidade do poder público municipal essa mediação? 

Gostaria de fazer um adendo sobre a participação nas assembleias e reuniões. 

As narrativas presentes neste trabalho são daquelas pessoas que estavam presentes 

nestes espaços coletivos e políticos. Estas eram coordenadas pelo MAB e Ministério 

Público e contava com a presença de diversos outros parceiros, como professores e 

estudantes da UFOP, SERVAS, ONGs, pesquisadores e, algumas das vezes, da 

Samarco. Aconteciam na Câmara de Vereadores da cidade, eram abertas a todas as 

pessoas atingidas que quisessem participar A presença nessas atividades, incluindo 

no Coletivo de Saúde, significava participar para buscar participar, ou a luta por 

participar, pois os processos de tomadas de decisão sobre os processos de 

reparação, encontravam-se em outros espaços, em geral, inacessíveis às pessoas 

atingidas.  

No final do mês de outubro, o clima parecia mais pesado que antes, as pessoas 

estavam chorando mais. O marco temporal de um ano do rompimento da barragem 

se aproximava e entre as tantas histórias que circulavam, uma das mais comentadas 

era a reportagem de uma rádio de Mariana que fora replicada por diversos meios de 

comunicação e que falava em um abalo sísmico nas imediações do complexo de 

Germano, que causou forte medo da barragem se romper. O corpo memorioso insistia 

em não esquecer o que havia passado um ano antes.  

Uma outra história marcante desses mesmos dias foi de uma professora que 

estava há dias sem dormir por causa das obras noturnas78. Ela decidiu que aquela 

noite dormiria, e ainda de dia, foi até empresa terceirizada que estava atuando na obra 

em frente a sua casa e pediu que não trabalhassem à noite. Um primeiro funcionário, 

mentindo, respondeu a professora que não eram eles que atuavam às noites. Um 

segundo funcionário respondeu que acataria o pedido dela. Mas, às 22 horas, as 

máquinas voltaram a trabalhar novamente, o que levou a professora tentar contato 

com a polícia, mas o efetivo policial não estava atuando aquele horário.  

                                                             
78 As obras na cidade passaram a acontecer também às noites nesse período. 
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A alternativa que encontrou foi entrar na frente das máquinas para parar a obra. 

Os motoristas do trator e do caminhão carregado de pedra continuaram a operação, 

indo em direção à professora, que resistia à frente. Ela falou com eles que morria, mas 

não saia dali, e o funcionário da caminhonete respondeu que passaria em cima do 

caixão dela. Essa cena de terror durou alguns minutos, e começou a chamar atenção 

dos vizinhos e passantes, que começaram a se juntar em torno deles, até que os 

funcionários foram embora levando as máquinas79.  Um movimento de resistência 

solitário.  

 

Novembro: o esforço de fazer ecoar 

 

A memória de um ano também colocava o rompimento da barragem em pauta 

nos noticiários. As agências de notícias se interessaram pelo tema da saúde e 

entravam em contato com as pessoas para entrevista-las80. Foram diferentes 

experiências e impressões no contato com os repórteres e equipe de comunicação. 

Com alguns, em poucas palavras pediam para falar sobre o tema sem cumprimentá-

los. Já outros, eram gentis e mostravam-se interessados para saber o que estava 

acontecendo ali. Dentre as várias impressões, uma coisa era comum, as pessoas 

demonstravam contentamento em dar entrevistas e com as reportagens. Os 

integrantes do Coletivo de Saúde faziam questão de estarem presentes, pois eram 

ouvidos, a sua questão estava sendo valorizada.  

Barra Longa recebeu a Marcha de Regência à Mariana no feriado do dia 02 de 

novembro. Esse dia, as ruas da cidade estavam vazias como num domingo, mas as 

pessoas chegavam à janelas para ver o movimento, atraídos pelas músicas e palavras 

                                                             
79 Esse relato foi feito na reunião com a Polícia Militar de Ponte Nova, em 20/10/16. No dia seguinte ao 
acontecido, a professora foi até o Ministério Público Estadual, em Ponte Nova, e a promotora a orientou 
reunir com a Polícia Militar.  
80 Segue link de algumas reportagens realizadas em Barra Longa nesse período: G1 MG: 
<http://especiais.g1.globo.com/minas-gerais/minas-gerais/desastre-ambiental-em-mariana/2016/1-
ano-apos-o-mar-de-lama--e-agora/>, <http://g1.globo.com/minas-gerais/desastre-ambiental-em-
mariana/noticia/2016/10/em-barra-longa-populacao-reclama-que-cidade-virou-canteiro-de-
obras.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=g1>; Brasil de Fato: < 
https://www.brasildefato.com.br/marcas-da-lama/barra-longa/>; Folha de São Paulo: 
<http://m.folha.uol.com.br/tv/cotidiano/2016/10/1826845-na-rota-da-destruicao-rejeitos-prolongam-
desastre-de-mariana.shtml>; <http://arte.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/um-ano-de-lama/#convivio-
com-a-lama>; TV Brasil: <http://tvbrasil.ebc.com.br/caminhosdareportagem/episodio/gosto-amargo-do-
rio-doce>; SBT: < 
http://www.sbt.com.br/_bin/videos/player.asp?hash=ee7a69c63c71bbd38c6ce2a29a142035&id=8eee
952895a4815e9d643cd4a086c4f0&adprogram=640x480_WebDigital_JornalismoSBT_PreRoll>.  

http://especiais.g1.globo.com/minas-gerais/minas-gerais/desastre-ambiental-em-mariana/2016/1-ano-apos-o-mar-de-lama--e-agora/
http://especiais.g1.globo.com/minas-gerais/minas-gerais/desastre-ambiental-em-mariana/2016/1-ano-apos-o-mar-de-lama--e-agora/
http://g1.globo.com/minas-gerais/desastre-ambiental-em-mariana/noticia/2016/10/em-barra-longa-populacao-reclama-que-cidade-virou-canteiro-de-obras.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=g1
http://g1.globo.com/minas-gerais/desastre-ambiental-em-mariana/noticia/2016/10/em-barra-longa-populacao-reclama-que-cidade-virou-canteiro-de-obras.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=g1
http://g1.globo.com/minas-gerais/desastre-ambiental-em-mariana/noticia/2016/10/em-barra-longa-populacao-reclama-que-cidade-virou-canteiro-de-obras.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=g1
https://www.brasildefato.com.br/marcas-da-lama/barra-longa/
http://m.folha.uol.com.br/tv/cotidiano/2016/10/1826845-na-rota-da-destruicao-rejeitos-prolongam-desastre-de-mariana.shtml
http://m.folha.uol.com.br/tv/cotidiano/2016/10/1826845-na-rota-da-destruicao-rejeitos-prolongam-desastre-de-mariana.shtml
http://arte.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/um-ano-de-lama/#convivio-com-a-lama
http://arte.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/um-ano-de-lama/#convivio-com-a-lama
http://tvbrasil.ebc.com.br/caminhosdareportagem/episodio/gosto-amargo-do-rio-doce
http://tvbrasil.ebc.com.br/caminhosdareportagem/episodio/gosto-amargo-do-rio-doce
http://www.sbt.com.br/_bin/videos/player.asp?hash=ee7a69c63c71bbd38c6ce2a29a142035&id=8eee952895a4815e9d643cd4a086c4f0&adprogram=640x480_WebDigital_JornalismoSBT_PreRoll
http://www.sbt.com.br/_bin/videos/player.asp?hash=ee7a69c63c71bbd38c6ce2a29a142035&id=8eee952895a4815e9d643cd4a086c4f0&adprogram=640x480_WebDigital_JornalismoSBT_PreRoll
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de ordem. Antes de receber a marcha, os moradores de Barra Longa realizaram um 

bingo para arrecadar dinheiro para a alimentação do encontro, e também prepararam 

lanche e o jantar para os marchantes, que foram servidos no salão paroquial. A 

Marcha reunia as pessoas atingidas da bacia do rio Doce, sindicalistas, 

pesquisadores, artistas e movimentos sociais. Saíram de Regência, estado do Espírito 

Santo, foz do rio Doce, percorrendo o trajeto da lama ao contrário, realizando atos, 

panfletagens e debates em diversos municípios afetados, e culminou no Encontro do 

MAB 01 ano de lama e luta, em Mariana.  

A Carta confeccionada em Barra Longa foi lida no Encontro, em uma mesa 

sobre o tema da saúde. Desse momento participaram também uma médica da Rede 

de Médicas e Médicos Populares (RNMMP), que contou da imersão que a Rede 

realizou no território atingido logo após o rompimento, e uma pescadora, que contava 

dos problemas de pele que ela e a filha passaram a ter depois da lama. Chamou 

atenção a maneira com que ela se referia ao adoecimento, que “também a perna toda 

atingida”, “o meu rosto também atingido”, trazendo os sentidos da totalidade para as 

partes do corpo.       

No dia 05 de novembro, a programação do Encontro aconteceu em Bento 

Rodrigues. Chegamos lá por uma estrada alternativa, de difícil acesso, via Santa Rita 

Durão81. A emoção diante da data se juntou aos desafios das fortes chuvas e 

dificuldades no caminho – alguns dos motoristas dos ônibus se recusaram a seguir o 

percurso por causa da lama na estrada. Reunimos num cruzamento entre as ruínas, 

onde era antes a escola municipal. Em ato ecumênico, padres e moradores de Bento 

falaram da tragédia, seguravam fotografias de suas vidas antes da lama e alguns 

vestiam camisas que diziam “tomamos banho, mas a lama não sai”. Tudo falava com 

intensidade aquele dia, os rostos, as vozes, o lugar, as palavras de ordem, as músicas. 

Vinte cruzes foram fincadas junto às mudas de árvores em homenagem aos mortos e 

a palavra Justiça, com letras gigantes, foi colocada ali onde estávamos.   

Voltando a Barra Longa, em outro momento de encontro potente, aconteceu a 

Oficina de Educadores do Curso de Aperfeiçoamento em Educação Popular 

                                                             
81 Pois o caminho mais rápido estava obstruído pela construção do dique S4. O dique S4 é uma 
barragem de contenção do rejeito, que foi muito polêmica nesse período, pois os moradores de Bento 
Rodrigues se posicionaram contrários a inundação do distrito e o apagamento da tragédia. A Samarco 
argumentava que a contenção era necessária. No encontro do MAB em Paracatu de Baixo em 03 e 
04/09/2016, foi realizado um ato na quadra de esportes de Bento Rodrigues em que os atingidos 
manifestaram-se contra a construção do dique.  
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(EdPoSUS) Minas Gerais. Era uma formação voltada para os professores dos cursos 

que seriam realizados nos distritos sanitários do estado de Minas Gerais. Os 

organizadores entraram em contato com o MAB para realizar uma etapa do curso em 

uma cidade atingida pela lama, de modo a conhecer aquela realidade. Os integrantes 

do Coletivo de Saúde receberam os cursistas em suas casas, e fomos convidados 

para participar da etapa do curso. Como a metodologia privilegiava o diálogo, além de 

termos espaço para trazer a experiência das vivências em Barra Longa, havia o 

espírito de solidariedade e forte interesse dos colegas sobre estas. Assim como na 

experiência com a mídia referida acima, também durante o curso as pessoas atingidas 

sentiram-se valorizadas, suas vivências no desastre foram ouvidas. Relataram sentir 

que a Carta pelo direito à saúde era uma coisa importante, pois havia tido uma boa 

repercussão ali entre os cursistas.  

“Qual era a atuação do Conselho Municipal de Saúde de Barra Longa no 

contexto do desastre?” Perguntaram os cursistas. Esse era um assunto novo para o 

Coletivo. O curso do EdPopSUS e os desdobramentos da assembleia da saúde com 

o Ministério Público fizeram com que a atenção do Coletivo se voltasse para o sistema 

público de saúde. As pessoas já tinham tido inúmeras experiências com o SUS local, 

como fora relatado, de dificuldades e falta de respostas. Decidiu-se então escrever 

dois ofícios formais para a Secretaria Municipal de Saúde, solicitando, primeiro, o 

atendimento de especialistas e, segundo, o levantamento de informações sobre as 

doenças mais frequentes e faixa etária que mais tem adoecido no município.  

O Coletivo se reuniu então para ler o ofício de resposta da Secretaria Municipal 

de Saúde82. A resposta foi taxativa. Não seria necessário o acréscimo de profissionais 

de saúde porque, segundo diziam, não havia demanda para tal. O aumento de 30% 

nos atendimentos ambulatoriais seria um efeito da oferta de profissionais, facilidade 

no acesso, ao alto número de turistas na cidade, e porque parte da população perdeu 

um convênio do plano de saúde. Na leitura coletiva do ofício, a cada afirmação, havia 

um questionamento83, dentre estes, se as patologias que sobressaíram em seu 

levantamento foram as “dermatoses, dengue, doenças psiquiátricas, problemas 

respiratórios” (p. 3), que indicavam inclusive alguma relação com o desastre, como 

não havia necessidade para a contratação de especialistas? Foi decidido que a 

                                                             
82 Referido na nota de rodapé número 75.  
83 O Coletivo de Saúde respondeu à Secretaria em novo ofício que data 21/11/16. Em ANEXO E.  
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resposta da Secretaria teria que ser socializada com mais atingidos e enviado ao 

Ministério Público.  

Além da resposta da Secretaria de Saúde, o Ministério Público recebeu na 

mesma assembleia, o projeto da assessoria técnica elaborado pela Comissão de 

Atingidas e Atingidos, pois fora aprovada em assembleia a sua contratação, e um 

abaixo-assinado de moradores solicitando que as ações da Samarco não parrassem. 

Os conflitos em torno da assessoria técnica e a divisão comunitária continuavam. No 

pedido para que não houvesse a paralisação das ações da empresa, havia o subtexto 

do argumento de que a assessoria atrasaria os processos de negociação da 

indenização. Essa versão era utilizada pela empresa e concordada por uma parte dos 

atingidos.  

Outro abaixo-assinado desse período foi realizado pela população de Gesteira, 

um distrito rural do município de Barra Longa que está situado nas margens do rio 

Gualaxo do Norte e que foi fortemente atingido pela lama84. O motivo do abaixo-

assinado faz parte de uma história que não pode deixar de ser contada.  

Certo dia, os moradores de Gesteira observaram que os trabalhadores da 

Samarco passaram a entrar e sair de seus alojamentos levando galões de água 

mineral. Perguntaram para eles o porquê do uso da água mineral. Os trabalhadores 

contaram que algumas pessoas tinham adoecido, e estavam achando que o motivo 

era o consumo da água canalizada. Esse exemplo fez os moradores relacionarem os 

seus próprios adoecimentos e a qualidade da água. O poço artesiano de onde a água 

era captada e distribuída para a comunidade, estava localizado numa área próxima 

ao leito do rio, num local que foi coberto por lama na ocasião do rompimento. 

Contaram que nos primeiros meses do ano, a Samarco chegou a apresentar uma 

avaliação atestando a boa qualidade da água, mas naquela circunstância o assunto 

voltou a ser discutido. Fizemos uma reunião da saúde em Gesteira e encaminhamos 

um abaixo-assinado endereçado ao Ministério Público, reivindicando a análise da 

qualidade da água e a construção de um poço artesiano fora da área de risco.  

 

Dezembro: encontros e despedidas85 

                                                             
84 Durante o período da pesquisa de campo, o Grupo de Estudos e Pesquisas Socioambientais da 
UFOP (GEPSA) desenvolvia e continua desenvolvendo um importante trabalho de assessoria nas 
áreas de arquitetura e direito em Gesteira.  
85 Nome da música de composição de Fernando Brant e Milton Nascimento.  
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 Havia chegado o último mês do ano. As atividades coletivas que aconteceram 

esse mês foram apenas duas reuniões convocadas pela Samarco, uma sobre o 

cadastro e outra sobre a matriz de danos. Era a retomada das reuniões convocadas 

pela Samarco, pois no mês de setembro o Ministério Público havia indicado a 

paralisação do cadastro e de qualquer outro trabalho referente a indenização. Voltou 

a liberar essas atuações da empresa diante do abaixo-assinado referido acima, 

considerando que a Samarco seguiria atuando até a chegada da assessoria técnica, 

mas faria ajustes diante do trabalho desta.  

Nessa reunião sobre a matriz de danos, uma cena ajuda a ilustrar o problema 

dos impactos aos bens imateriais e à subjetividade. Classificados os tipos de danos, 

a empresa seguia uma lista, apresentando como determinado dano poderia ser 

calculado e sua forma de comprovação. Estes últimos critérios eram considerados 

aprovados pelas pessoas quando votavam levantando as mãos no plenário. Já no 

primeiro momento da reunião, no primeiro dano citado, houve polêmica. Como poderia 

ser calculado o valor de uma fotografia perdida na lama? Seria o valor da revelação 

da foto? Havia um clima de concordância de que o valor da fotografia perdida não era 

financeiro. Os funcionários da Samarco trouxeram duas possibilidades, seria 

ressarcido como dano material ou como dano moral.  

Um atingido perguntou o que seria esse dano moral, e hesitou diante da 

resposta da advogada. Dano moral para ele era aquilo que atinge o âmago da pessoa. 

Se fosse falar de valor sentimental das coisas, ele falaria da árvore que ele perdeu, 

do rio que sente saudade. Ele pescava e não tem mais rio. Essa fala produziu um 

clima de desconforto na reunião, tamanho são os impactos imateriais. O assunto da 

saúde parecia colocar uma questão semelhante, pois cada um viveu os maus 

encontros com o desastre de uma maneira singular, e também no caso da saúde não 

seria possível restituir a situação anterior. Era uma necessidade das pessoas 

atingidas pensar e propor sobre isso. Voltando à reunião, o funcionário da Samarco 

colocou que, no caso da fotografia, não seria possível contabilizar o valor de cada 

uma, então esse dano entraria num pacote dos chamados danos morais, encerrando 

o assunto.   

 Além do ano que acabava, também o meu tempo no território estava 

finalizando. Precisava voltar para São Paulo e passar por novo processo seletivo de 

bolsas ou buscar um trabalho e dar sequência aos demais quesitos do doutorado. As 
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despedidas e fechamento dos trabalhos aconteceram em visitas às casas das 

pessoas de maior convivência nessa temporada, dentre elas, os participantes do 

Coletivo de Saúde. Foram conversas recheadas com café, pão de polvilho, doce de 

leite, reflexões sobre os processos vividos, combinações sobre o que fazer com 

algumas pendências, e devolvidos um ou outro material que estavam em minhas 

mãos. Como sempre eram as visitas às suas casas, só que dessas vezes com o 

gostinho amargo da despedida. Partia de Barra Longa com o pensamento de que o 

povo precisa conhecer suas próprias condições vitais para defender seus interesses. 

 A pesquisa de campo finalizou oficialmente nesse momento, o que significa que 

os dados que foram analisados terminam aqui. Contudo, na prática continuei em 

contato com os acontecimentos da cidade acompanhando os processos das 

negociações de reparação de danos, recuperação da cidade e outros processos. A 

última informação, que será apontada na parte final do capítulo seguinte, é que depois 

de muitas reuniões e mobilizações das pessoas atingidas para construir e conseguir 

a aprovação do Plano de Saúde, agora, estão lutando para participar do Plano, que 

será gerido pela prefeitura municipal.   
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DAVI E GOLIAS86 

 

Num sábado de sol as pessoas atingidas fecharam a rodovia MG 262 por 1 hora 

para denunciar aos passantes que a Samarco não estava cumprindo com os 

acordos. Depois de liberar o tráfego, reuniram-se ali no trevo de Acaiaca e, em 

assembleia, passaram a dar depoimentos sobre suas situações de vida. Dentre as 

histórias, foi contada a bíblica de Davi e Golias. Pois bem, contara o padre que o 

jovem Davi havia ido até o campo de batalha levar alimentos para os seus irmãos 

mais velhos e ficou sabendo que o gigante Golias esteve no acampamento deles e 

zombou-os por 40 dias. O gigante zombou e desafiou: “escolham um homem para 

lutar comigo”. Davi não tinha experiências com batalhas, e o gigante Golias, que 

media 3 metros de altura, por sua vez, havia sido soldado por toda a sua vida. Seu 

escudo era tão pesado, tão pesado, que precisava ser carregado por um outro 

homem. O jovem Davi desceu a um riacho para pegar 5 pedras lisas e foi ao 

encontro de Golias. Diante das ameaças do gigante, Davi disse: “você vem a mim 

com espada, lança e dardo, mas eu o enfrento em nome de Deus”. Inspirado na 

força divina Davi atirou uma pedra na cabeça do gigante, que caiu por terra e venceu 

a luta. O padre dizia que quando escutava essa história lembrava-se do povo 

atingido. Para ele a empresa era um gigante com muito dinheiro e muito poder e, as 

pessoas, que quando foram surpreendidas pela lama cada qual estava tocando a 

sua vida, eram Davi. A força aqui também era desproporcional. Mas, se as pessoas 

atingidas se unissem, somando os corpos e as inteligências, iriam derrotar o gigante 

da Samarco.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
86 Narrativa registrada em diário de campo.  
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6. “HÁ VIDA EM MEIO AOS ESCOMBROS” 

 

As pessoas atingidas em Barra Longa sofreram a ação de um corpo com 

enorme força triste que produziu negatividades infinitas em suas vidas. Produziu 

também ações, que além de reações, expressam com forte vitalidade a estima com a 

cidade, experiências políticas e a busca pelo cuidado em saúde. Sim, continua 

havendo vida entre os escombros, como inspira o título da dissertação de Ribeiro 

(2012). Optou-se por usar o conceito de saúde ético-política que ressalta como as 

ações políticas definem as características da situação de saúde vivida por um povo, o 

que se evidenciou muito com a pandemia do coronavírus.   

É necessário reafirmar que a pesquisa se dá marcada no tempo e no espaço, 

qual seja, em Barra Longa no segundo semestre de 2016. Momento este em que a 

lama acabava de destruir cada território na bacia do rio Doce de maneira diferente, 

mediada por características geográficas, históricas e culturais próprias, combinadas à 

variedade de maneiras do processo de busca por reconhecimento e reparação das 

populações atingidas. A pesquisa de campo em que esta análise se dá ocorreu cerca 

de um ano após a chegada da lama na cidade, porém, mesmo passado esse tempo, 

os conflitos e situações vividas pelas pessoas atingidas continuavam a afetar a saúde 

da população, demonstrando que as causas não eram apenas derivadas do dia do 

rompimento, mas sim, da totalidade da vivência do processo do desastre em si, como 

discute a primeira unidade de análise, A cidade canteiro de obras.  

A segunda unidade, As queixas de sofrimento e adoecimento traz um mapa 

dessas queixas, situando-as e mostrando como a ação de busca por cuidado derivou 

em novos pensamentos e entendimentos sobre esses processos, como diz Teixeira 

(2015) “resistimos à “usura das partes exteriores” e à morte, não apenas 

sobrevivendo, mas produzindo vida. Resistimos à decomposição, produzindo novas 

composições” (p.38). Já a terceira unidade de análise, A saúde como pauta política, 

provém das duas unidades anteriores, em que as relações-força entre os atores em 

campo foi colocando a questão da saúde como uma pauta dentre as reivindicações 

de reparação de danos e também de produção de saúde ético-política. Pauta essa 

que possui uma série de particularidades, como a subjetividade e a participação como 

condição para ser incluída.  

Sobre as citações ao longo do texto, é preciso fazer uma observação. A 

pesquisa ação participante contou com diversas formas de registro, dentre elas, as 
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anotações em diário de campo, conforme exposto no capítulo metodológico. Como 

tratou-se de um campo vivo, acontecendo em ato, as narrativas foram registradas em 

momentos diferentes e, por este motivo, optou-se por trazer os exemplos a partir da 

construção da própria análise, ou seja, juntando diferentes momentos das falas das 

pessoas atingidas e trazendo-as na forma de cenas. As falas literais das pessoas 

atingidas foram marcadas por aspas. Assim, trabalhou-se com cenas produzidas e 

não com citação das falas dos sujeitos, pois grande parte do material foi registrado 

em diário de campo e teve que ser composto na narrativa para ser compreendido pelo 

leitor, por vezes, combinando acontecimentos diversos.  

O último subitem, O depois da pesquisa de campo, não é uma unidade de 

análise, e sim um histórico das ações em saúde na bacia do rio Doce em que o 

Coletivo de Saúde esteve envolvido nos últimos 4 anos, trazendo os acontecimentos 

mais importantes, de forma breve e não analítica, entre os anos de 2017 e 2020. Os 

elementos expostos nesse subitem também ajudam a pensar a análise realizada 

nesta pesquisa.   

 

6.1. A CIDADE CANTEIRO DE OBRAS 

 

 6.1.1 Diluição do tecido comunitário 

 

Mineradora ou canteiro de obras era o apelido de Barra Longa quando os 
atingidos queriam se referir a situação atual da cidade. Fora destruída e 
estava sendo reconstruída, e praticamente toda ela era obras, ou 
estacionamento de caminhões, ou ainda o depósito de materiais. Nesses 
ambientes circulavam trabalhadores fardados das empresas terceirizadas 
contratadas ou da própria Samarco. Barulho, poeira e trânsito faziam parte 
do dia a dia dos moradores. Também o visual, que antes era verde e vivo de 
peixes e flores, agora estava marrom.   

 

Estar fora de casa, nas ruas de Barra Longa, implicava toda essa experiência 

sensorial. Além da intensidade sonora, visual e olfativa do desastre, havia também a 

redução dos espaços disponíveis para a circulação. Os espaços subtraídos, que foram 

tomados pela lama e estavam em obras, eram aqueles de encontro dos moradores: o 

parque de exposições, o campo de futebol, a avenida beira rio, a praça, a igreja da 

Volta da Capela e os rios Carmo e Gualaxo do Norte.  

O significado da cidade estava inundado pelo desastre e também misturado à 

Samarco. O significado da palavra, da maneira como estamos trabalhando nesta tese, 



111 
 

traduz a relação material vivida, o social experimentado afetivamente, como indica 

Vigotski (2009). Essa generalização da nova relação com a cidade mostrava a 

modificação de natureza interior na relação afetiva com o lugar. Para a Psicologia 

Ambiental, a relação do ser humano com o seu ambiente é compreendida a partir das 

interações que vão pouco a pouco convertendo o espaço físico em espaço 

significativo. Em uma troca intensa com esse lugar significativo, a qualidade das 

relações deriva tanto das ações do indivíduo nesse lugar, transformando-o, quanto a 

produção do lugar sobre as pessoas, que são transformadas afetivamente pelo 

ambiente (BOMFIM et. al, 2018, FEITOSA et. al, 2018). A mineradora havia invadido 

a cidade profundamente.  

Os variados usos do rio em pesca, lazer, turismo, produção agrícola, estético 

foram comprometidos e, além da população não poder usá-lo, com a água 

transformada em lama, também havia uma gama de dúvidas sobre os riscos à saúde 

humana, animal e vegetal. Os sentidos construídos historicamente em seu lugar, que 

incluem as ideias do lugar e as miríades de imagens deste e também sobre si mesmo 

e os demais moradores, sofreram uma alteração profunda na vivência cotidiana da 

cidade, que podemos tratar inicialmente como uma relação com o lugar de 

instabilidade nas atividades diárias e desorientação quanto aos marcos físicos 

destruídos.   

Estar na rua, nos espaços coletivos era, portanto, vivenciar o desastre 

intensamente e repetidamente. Dentre os diversos elementos da contínua 

presentificação do desastre, destacavam-se as poeiras da lama e das obras de 

reconstrução, entendidas como adoecedoras. Essa última questão será discutida na 

próxima unidade, mas o que se pretende apontar no momento, é que acontecia por 

parte dos moradores o movimento de ficar em casa no sentido de evitar a cidade 

canteiro de obras. Vejamos outros motivos que produziam isso que está se chamando 

de presentificação do desastre.  

 

Houve uma reunião com a Polícia Militar (PM), impulsionada pelos conflitos 
que vinham ocorrendo por causa das obras noturnas87 em que os atingidos 
demandavam acesso e contingente policial88 para protegê-los dos 

                                                             
87 Aqueles dias de intensificação das obras, segundo o entendimento dos moradores, estavam 
ocorrendo para maquiar a cidade para o dia 05 de novembro de 2016, quando completaria 1 ano do 
rompimento.  
88 Na reunião citada, em 20/10/16, relataram haver 03 policiais trabalhando na cidade. Não havia 
telefone de contato para acessá-los, pois a prefeitura não estava pagando a conta telefônica do posto 
policial.  
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desmandos da empresa. Uma das questões mencionadas na reunião foi a 
presença de pessoas desconhecidas na cidade. “Gente de fora que ninguém 
sabe quem são, não se sabe de onde vem, nem nada”, referindo-se aos 
funcionários da Samarco e empresas terceirizadas, que estavam tendo 
conflito. “As pessoas ficam caladas, porque ficam com medo (...), se sentirem 
segurança, ganham voz”, disse uma atingida presente, reafirmando a 
necessidade de mais policiamento e explicitando a dinâmica da sua relação 
afetiva. Antes, quando circulava alguém desconhecido na cidade, logo 
procuravam saber quem era. Isso, de saber quem circulava na cidade, 
sempre os protegeu, mas perderam essa característica. Reiteraram diversas 
vezes no diálogo com a polícia, que a Samarco tinha que reformar as ruas, 
mas a forma em que as obras estavam acontecendo era sem limite, sem 
consulta à comunidade e sem respeito aos atingidos.  

 

Incômodo e constrangimento, que denotam sentidos corporais, foram expressões 

usadas nessa mesma reunião ao referirem-se à presença dessas pessoas. Diante da 

reivindicação de mais efetivo policial, as pessoas atingidas falaram que estavam sem 

segurança alguma, o que inclui a situação atual da cidade somada à falta de policiais. 

Aqui é importante observar a passividade do Estado via as fragilidades na área de 

segurança pública e do poder municipal, enquanto possível mediador entre os 

interesses dos atingidos e da empresa. 

A insegurança e o medo apareceram associados na relação com a cidade e 

são dois afetos que fundam-se na mesma ideia para Espinosa (2017). “O medo é uma 

tristeza instável, surgida da ideia de uma coisa futura ou passada, de cuja realização 

temos alguma dúvida” (E III, Def. XIII) e a insegurança também é lida na mesma 

relação de tristeza e dúvida. No caso da reunião com a PM, o medo esteve 

endereçado às pessoas de fora, mas essas pessoas de fora só encontravam-se 

dentro da cidade por causa da lama, o que vai indicando que esse afeto está 

associado ao conjunto de sentidos vividos no processo do desastre.  

O movimento de ficar em casa e não estar nos espaços coletivos foi também 

referido como o medo das pessoas de fora. Essa escolha por ficar em casa, que se 

mostrou como uma opção mais ou menos consciente, fez aparecer uma outra faceta 

quando em uma reunião do Coletivo de Saúde falou que no seu caso não era uma 

escolha. 

 

A mãe queria que seu filho saísse de casa, mas ele não conseguia, sentia 
medo. Depois da lama, a criança de 5 anos não queria ir à escola e sentia 
medo quando via os funcionários das empresas.  
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Neste mesmo campo de sentidos, foram referidos pelos moradores o desejo de 

mudar da cidade89 e o sentimento de sentir-se prisioneiro na própria casa. Ficar em 

casa com as portas e janelas fechadas, represados entre evitar as contrariedades na 

vivência da cidade e o cuidar-se, também citado como medo de adoecer, vai 

sinalizando a diluição do tecido comunitário. O medo como um afeto potente para 

quebrar vínculos, que tem como signo a fragilização do conatus, foi orientando corpo 

e mente em direção ao isolamento, traduzidos neste contexto na diminuição em 

número e qualidade dos encontros na cidade. É importante mencionar que para 

Espinosa (2017), o medo é o afeto político mais central, “pois faz o indivíduo abrir mão 

da liberdade e evitar aquilo que a amedronta” (EIII, Prop. LIX, Def. II). O sofrimento 

ético-político produzido na relação com o desastre se ramificou em inúmeras veias, 

inclusive no empobrecimento de bons encontros na cidade e com a cidade.  

A presença do desastre em Barra Longa impôs uma dinâmica de relações que 

definia o todo social. Essa característica de definição do todo social nos remete à 

referência de totalidade do real, sintetizada por Martín-Baró (1990) quando discute os 

impactos psicossociais da guerra em El Salvador. Além das relações já citadas acima, 

como a magnitude da alteração física e dos modos de vida, a presença de máquinas 

e trabalhadores junto ao trânsito da cidade, também as questões cotidianas 

mostravam a força centrífuga do desastre através dos assuntos comentados entre os 

moradores, do horário de limpar a casa ou dormir, marcado pelo ritmo das obras. O 

nível de complexidade, força e presentificação do desastre em Barra Longa revela-o 

como um processo, como um acontecimento que seguia, se desenvolvendo e 

colocando novos problemas. A tristeza não se dava apenas por terem que lidar com 

o desastre atualizado do canteiro de obras, mas também pela maneira com que a 

cidade destruída estava sendo reconstruída.  

 

6.1.2 Barrar a lama: o movimento de resistência dos moradores e de enfrentamento 

das ações oficiais 

 

Movimentos para barrar a lama, no contra fluxo das ações oficiais que invadia 

suas vidas, também fazia parte do dia a dia dos moradores.  

 

                                                             
89 Havia também orientação médica para os moradores mudarem de cidade.  
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Uma moradora parou um caminhão de pedras, e só o deixou passar depois 
que o caminhão pipa molhou sua rua, uma outra reclamou com o engenheiro 
de obras que os caminhões deveriam parar no horário de saída das crianças 
na escola, um terceiro embargou uma caixa de esgoto da rua que estava 
malfeita. Houve uma situação em que a atingida não deixou abrirem uma 
estrada para passagem de máquinas em seu quintal, e no mesmo dia à tarde 
chegou um agente de saúde em sua casa avisando que haviam marcado uma 
consulta com o psiquiatra para o dia seguinte.  

 

Antes de trazer o geral dos movimentos para barrar a lama, é importante fazer 

um adendo sobre a última situação citada acima, que mostra a estratégia de 

patologizar a moradora em sua ação de resistir aos desmandos da empresa e também 

à interferência da Samarco no sistema de saúde local. Um psiquiatra foi contratado 

pela Samarco em resposta às reivindicações em saúde no primeiro semestre de 2016 

e foi inserido na rotina de trabalho da Unidade Básica de Saúde (UBS), assim como 

uma psicóloga. Seria uma questão de “transtorno psíquico” não permitir a empresa – 

que causou o desastre e ela mesma atua nas obras de reparação – abrir uma estrada 

em seu quintal? Como pode a empresa mobilizar o sistema de saúde público em prol 

dos seus interesses? Essa questão indica que é fundamental que as conquistas em 

assistência à saúde da população atingida devem ter autonomia para desenvolver o 

seu trabalho em sua ética para assistir à população, e ser efetivada como reparação 

de danos causados pelo desastre. Segue um trecho do texto de Martín-Baró (2017), 

Guerra e Saúde Mental, em que observa as relações de patologização:  

 

Nas primeiras vezes que entrei em contato com grupos de camponeses 
desalojados pela guerra, senti que muitas de suas ações mostravam traços 
de delírio paranoide: estavam constantemente alerta, multiplicavam as 
instâncias de vigilância, não confiavam em qualquer pessoa desconhecida, 
suspeitavam de todos que se aproximavam deles, examinavam os gestos e 
as palavras em busca de possíveis perigos. Todavia, quando se conhece as 
circunstancias pelas quais passaram, os perigos reais que ainda 
enfrentavam, assim como a ausência de defesas e a impotência para 
enfrentar qualquer tipo de ataque, pode-se compreender que seu 
comportamento de hiperdesconfiança e alerta não era um delírio persecutório 
fruto de ansiedades, mas a abordagem mais realista possível diante de sua 
situação vital. Sem dúvidas, tratava-se da reação mais normal que se poderia 
esperar diante das circunstâncias anormais que eles tinham que enfrentar 
(p.255-256).  

 

Retornando às ações de resistência dos moradores, quem melhor conhecia 

Barra Longa, com seu movimento de ir e vir, as necessidades de seu lugar eram eles. 

As ações que interferiam nas obras mostram uma relação de cuidado com os seus e 

com a cidade. Os mesmos corpos afetados nos encontros com o desastre de maneira 
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tão intensamente triste, convocavam também o corpo memorioso com uma história 

de afetações alegres na cidade90, faziam os atingidos agirem, cuidando da cidade. A 

maneira que o habitante se implica na cidade indica o seu afeto com ela. A afetividade 

sendo um indicador de ética e cidadania, pode ser vista através dos sentidos da ação 

e transformação da cidade (BOMFIM et. al., 2018).   

Somados a essa relação de estima, uma outra força que convocava a força dos 

moradores era o trabalho de base e articulação política do MAB, como pôde ser lido 

na Carta dos Atingidos pelo Direito à Saúde no capítulo metodológico91. A organização 

do Coletivo de Saúde e as assembleias com a presença do Ministério Público e a 

própria viabilização desta pesquisa, por exemplo, foram articuladas pelo MAB junto às 

pessoas atingidas. O Movimento contava com um trabalho diário junto aos moradores 

em suas labutas reivindicativas com a empresa e, sua ação experiente na luta por 

direitos dos atingidos por grandes projetos e força de articulação política se somavam 

à força e demandas da população naquele contexto.  

As ações de resistência também aconteciam em reuniões.  

  

Em uma assembleia no mês de setembro, uma atingida disse frente à frente 
aos funcionários da Samarco que “quando os atingidos tinham uma pergunta, 
eles sempre respondiam que não tinham informação, que não estavam 
autorizados a falar, ou que não poderiam dizer”. “Em todas as reuniões”, 
continuava a atingida, “o diálogo era bem unilateral, e que os moradores não 
queriam caminhar igual ao gado Nelore, que toca um e o resto todo é tocado”.  

 

Os atos de resistência dos moradores à Samarco nas reuniões eram cotidianos 

e denunciavam o autoritarismo na sua maneira de tratá-los. Dizer isso publicamente 

indica movimentos em barrar a lama, barrar a desmesura do poder em sua cidade e 

com os seus pares.  

O Ministério Público e professores da UFOP também confrontavam as versões 

e materiais confeccionados pela empresa. As falas de denúncia e os questionamentos 

desses atores que apoiavam os atingidos, que estamos nomeando aqui de atos de 

resistência, eram ouvidas por todos na assembleia. Esse ouvir e falar legitimados 

entre si nas assembleias e reuniões, pelos parceiros, gerava uma espécie de balsamo 

entre as pessoas atingidas, que ia conformando alguns marcos de entendimento e 

estabilidade de sentidos diante da realidade caótica, endossada pelas dificuldades na 

                                                             
90 Conforme exposto no relato de campo.  
91 Citada nas páginas 96 e 97.  
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lida com a empresa. Essa produção de ideias coerentes, de ideias adequadas em 

bons encontros nas assembleias, que contavam com a presença do MAB, Ministério 

Público e parceiros, também hidratava as ações de resistência à empresa.  

Ao mesmo tempo em que vivenciavam a força do desastre nas relações na 

cidade, encharcando os moradores de afetos tristes, como a insegurança e o medo 

que têm a força para engendrar passividade e heteronomia, vê-se junto um forte 

movimento de resistência em busca por liberdade e autonomia ancorados na estima 

do lugar e na ação do movimento social e parceiros. A relação da população com a 

cidade canteiro de obras indica que a saúde conta com uma dimensão de felicidade 

pública, sendo afetados e afetando o seu lugar, num jogo de forças radicalmente 

desigual e injusto, mas ainda assim, com desejo e capacidade de interferência nos 

negócios públicos.  

 

6.2.  AS QUEIXAS DE SOFRIMENTO E ADOECIMENTO 

 

O segundo analisador da saúde ético-política se refere às dinâmicas de 

sofrimento e adoecimento. Neste trabalho, está-se entendendo o corpo e a mente sem 

supremacia, e a fala, a expressa verbal que se refere às dores da alma e do corpo 

como legítimas. As queixas referidas ao sentir físico e o sentir do ânimo das pessoas 

atingidas foram verbalizadas em assembleias, nas reuniões do Coletivo de Saúde, 

nas visitas domiciliares, e também em conversas pessoais. Segue um inventário de 

expressões contidas nas queixas do estado de saúde registradas no período da 

pesquisa. Sobre o sentir físico:  

 

Pé estourado, problemas de pé, amputação de perna, infecção intestinal, 
diarreia, dor de barriga, piriri, irritação (pulmão), falta de ar, atacou (problemas 
respiratórios), respiratório, problema respiratório, adoecendo no sentido 
respiratório, irritação na garganta, garganta infeccionada, raspando a 
garganta, tampou tudo (garganta), garganta coça, faringite, renite, problema 
de renite, bronquite, crises de bronquite, tosse alérgica, tosse constante, 
bronquiolite, catarro, ferimento no nariz, nariz entupido, nariz muito cheio, 
soando o nariz e fungando, coçando o nariz, fungando toda hora, nariz 
entope, sangramento (no nariz), nariz ardendo, esfregando o nariz, enfiando 
o dedo no nariz, dois dedos no nariz, o nariz dele escorre direto, gripe, febre, 
desidratando, doença de pele, pele ressecada, caroço (pele), pele caroçada, 
problema de pele, pele queimando coceira, lixa, lixa no corpo, alergia, lesões, 
inflamado (pele), uma coceirinha que depois dá bolha, micose, caroços, 
pereba, bolinha, aguinha, queimado, rosto cheio de caroço, esbranquiçada 
(pele), dor na testa, problema na testa, problema nos olhos, perdido a visão 
esquerda, toxoplasmose, ardência nos olhos, pálpebras inchando e coçando, 
aneurisma, dor de cabeça, queda de cabelo, imunidade baixa, dengue.  
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Queixas referentes ao estado de ânimo:  
 

Falta de apetite, agravamento do problema de saúde, doente, doente de 
cama, a saúde mental piorou muito, insônia, muito sono, não dorme, não 
dorme de noite, não dorme direito, sono agitado, passar mal à noite, 
depressão, trauma, loucura, maluca, doidão, doido, transtornada, problema 
de cabeça, nervosismo, estressada, desinquieta, baquiada, deprimido, 
escorado, abalo psicológico, transtorno na/de mente, morte, choro, epidemia, 
ansiedade, preocupação, sofrimento, estresse, medo, medo terrível, 
desfalecida, apavorada, nervosa, crise nervosa, tô no meu limite, raiva, 
desânimo, não tô digerindo (elaboração de entendimento), não tá bem, não 
ter gosto de viver em Barra Longa, ódio, atacada, irritação, insegurança, não 
se sentir seguro, desprotegidos, sozinhos, prisioneiros, tensão, humilhada, 
sufoco, crise de pânico, síndrome do pânico, agravou o problema, tá faltando 
isso aqui pra eu jogar pedra, desnorteada, dar cabo na vida dele, não quer 
viver mais não, xingar, pirei, dói, constrangido, não é fácil, falta de liberdade, 
briga, tá muito difícil, não quer sair, agride, não quer nada, conversa o tempo 
todo, não quer ter amigo, não precisa de amigo, não precisa de coleguinha, 
vou morrer, tá muito difícil, vai a pulso (para a escola), acaba com a vida da 
gente, estraga a vida da gente, indisposta, aflito, passa mal, enganados, 
dúvida, minha voz sumiu, saturado, adoeço, questão emocional, o emocional 
da gente é só com a lama, problema emocional, o estado emocional cada dia 

pior, psicológico92. 

 

Estas expressões, que ganhavam sentido quando ancoradas às queixas e ao 

contexto vivido, foram trazidas de maneira inventariada para sinalizar a variedade e 

densidade dos problemas em saúde.  

As pessoas atingidas que participavam das atividades coletivas se referiam ao 

sentir do próprio corpo e mente, do corpo e mente de familiares, incluindo aí os 

sentidos da terminologia médica. Por vezes, esse sentir derivava do sofrimento e/ou 

adoecimento de familiares, demonstrando a irradiação da dor que se transmite no 

amor e no cuidado. Também é importante localizar que as pessoas atingidas se 

referiam a estas como efeitos do desastre. As expressões acima mostram variados 

tipos de tristeza, e quanto ao adoecimento físico, se destacaram no cotidiano da 

pesquisa aqueles relacionados aos problemas respiratórios e de pele, o que coincide 

com os resultados das pesquisas do Instituto Saúde e Sustentabilidade (2017) e 

Ministério da Saúde (2016), realizados no mesmo período93.  

                                                             
92 As expressões descritas foram aquelas registradas e as expressões repetidas, só foram registradas 
uma única vez. Estas foram verbalizadas no período que compreende a pesquisa de campo, ou seja, 
segundo semestre de 2016, mas também houve referências aos problemas em saúde vividos no 
período anterior à pesquisa.  
93 Pesquisas mais recentes foram realizadas dentro do contexto de reparação em saúde dos atingidos, 
como a segunda pesquisa do Ministério da Saúde (2018), da FGV (2019) e da Ambios Engenharia 
(2019) em que apontam a contaminação por metais da população de Barra Longa.     
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Lembrando aquilo que disse Martín-Baró (2017) em citação anterior, num 

contexto tão desolador, o adoecimento é uma reação normal diante da realidade 

anormal. Os sofrimentos e adoecimentos das pessoas atingidas eram condizentes 

com o contexto do desastre, pois como fala Espinosa, recebemos as afetações do 

mundo pelo nosso corpo, que junto com a mente, sente e significa o que está sentindo, 

via os encontros que compõem e decompõem o corpo. 

 

6.2.1 Em busca das ideias adequadas: imaginação, embate de concepções e a ação 

 

A ligação entre sofrimento e adoecimento e o desastre era percebido de 

variadas maneiras pelas pessoas atingidas, mas esta conexão estava turva, 

inicialmente, por dois motivos: o desastre era um fato novo, praticamente não havia 

informações a respeito da saúde humana e ambiental, e o sofrimento e adoecimento 

possuir características difusas (temporalidade, subjetividade e individualidade), de 

difícil delimitação. Entender o problema da conexão entre sofrimento e adoecimento 

e o desastre, que implicaria em direito a reparação, era, neste caso também, defender 

as ideias adequadas dos afetos. 

Eram recorrentes as várias lembranças das pessoas atingidas das reuniões em 

que os funcionários da Samarco diziam que o rejeito era inerte, que não continham 

metais que poderiam causar danos à saúde. No entanto, as tantas queixas dos 

estados de saúde traziam consigo dúvidas sobre o que era essa lama que estava no 

ar, em seus quintais, aterradas nas calçadas e no rio. Havia uma compreensão de que 

além do rejeito de mineração de ferro, a lama tinha algo a mais.  

 

Um atingido do Espírito Santo fez uma experiência com a lama e seu relato 
reverberou em Barra Longa. Recolheu a espuma que fica por cima da água, 
pôs num pote de iogurte e deixou secar. Depois de alguns dias a espuma se 
transformou em uma massa, um concreto. Seria assim também no pulmão 
das pessoas? 

 

A experiência realizada fazia sentido entre as pessoas atingidas de Barra Longa94, 

trazia um tipo de explicação, mas parcial. O encontro com esta continuava um enigma, 

algo que adoecia, mas não se sabia o porquê.   

 

                                                             
94 A troca de informações entre as pessoas atingidas através de relatos e fotografias era cotidiana.  
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Uma atingida que perdeu a visão do olho esquerdo depois da lama e tinha o 
diagnóstico médico de toxoplasmose falou em assembleia que queria ter 
provas de que não era a lama que tinha causado sua cegueira, pois ela não 
conhecia aquele tipo de doença.  

 

A associação sobre o seu processo de adoecimento e a lama tinha um marco 

temporal, pois adoeceu depois da lama, e era ligada pelo estranhamento do próprio 

corpo e da lama. Os efeitos que o contato com a lama poderia causar eram 

desconhecidos, e essa dúvida também se estendia aos profissionais de saúde.  

 

A médica cubana que atendia na UBS comentou que os casos de infecção 
intestinal poderiam estar relacionados à água consumida na cidade, caso a 
lama tivesse contaminado o lençol freático95. Poderia, não se sabia ao certo. 
Já o veterinário disse que a imunidade baixa dos gatos iria acontecer também 
com as crianças e idosos. As crianças, filhas dos pais que participavam do 
Coletivo de Saúde, usavam uma vacina para aumentar a imunidade96. “Mas, 
através de quê que vem essa imunidade baixa?”, questionava um atingido.  

 

As falas da médica e do veterinário demonstravam a relação entre saúde e a lama, 

mas também reforçava as dúvidas, pois não eram esclarecedoras do que estava 

acontecendo. 

 Quanto mais se conversava sobre esse assunto nos espaços coletivos, mais 

casos iam aparecendo, sendo relatados, o que foi criando uma certeza coletiva de que 

os problemas em saúde decorrentes da lama existiam. No cotidiano das pessoas 

atingidas, a combinação entre o sentir do corpo e ânimo, o enigma da lama, e as 

dificuldades no cuidado, produziam as diversas ideias imaginativas que alimentavam 

mais perguntas, tanto que um dos assuntos recorrentes no Coletivo de Saúde era 

entender o que estava acontecendo.   

Apesar das questões em saúde terem sido pautadas desde o primeiro momento 

após o rompimento e acontecerem conquistas diante da reivindicação dos atingidos97, 

a Samarco não incluía esta questão em sua matriz de danos e nem concedia auxílio 

para as pessoas atingidas que solicitavam ajuda para tratamento. Uma questão que 

mostrou de maneira cristalina o conflito de interesses em torno do adoecimento e 

reconhecimento foi o embate de concepções entre o aparelho de monitoramento do 

ar e a experiência do dia a dia das pessoas atingidas.  

                                                             
95 Esta passagem se refere ao comentário de uma médica a uma atingida. Não havia pesquisas 
publicizadas sobre a água canalizada da cidade.  
96 A vacina para imunidade tinha um custo alto e era uma das reivindicações das pessoas atingidas. 
97 Antes do período da pesquisa de campo, como referido no capítulo da pesquisa de campo e na 
unidade 6.3.1.  
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A Samarco instalou uma estação de monitoramento do ar ao lado da padaria. 
No primeiro semestre de 2016 a empresa trouxe um especialista em reunião 
para explicar os dados gerados pelo equipamento. Dizia que a partícula 
grande, que se vê, não faz mal. As partículas que fazem mal, são aquelas 
pequenas, invisíveis a olho nu. No caso de Barra Longa, havia muitas 
partículas grandes e poucas pequenas, e sintetizava que estavam com uma 
boa qualidade do ar ali. Essa reunião foi lembrada inúmeras vezes pelos 
atingidos.  

 

A informação de que a poeira não fazia mal não era aceita entre as pessoas atingidas. 

Por mais que a informação fosse técnica, gerada por uma máquina e explicada por 

um especialista, esta não combinava com a experiência do dia a dia dos moradores 

em suas experiências corporais.  

 

Os dias em que chovia, a criança não precisava usar o remédio. Quando 
saiam da cidade, para a roça, Aparecida do Norte ou Mariana, as tosses 
diminuíam ou cessavam e o ânimo melhorava. Mas, quando retornavam à 
cidade voltavam as reações. Houve um caso de uma família que mudou de 
casa por causa da poeira e perceberam que as tosses da filha diminuíram. 
Ao refletir sobre o assunto no Coletivo, um atingido disse que “o meu aparelho 
(...) é muito melhor do que o aparelho da Samarco”.  

 

Como ficava o entendimento do sofrimento e adoecimento nesse contexto? Como o 

aparelho medidor da qualidade do ar e o especialista eram da Samarco, parte da 

discordância podia ser explicada pelo conflito de interesses, o que reforçava à não 

confiança nas ações da empresa. Nesse momento, coincidiu que estava sendo 

discutido nas assembleias a contratação da assessoria técnica com o objetivo de 

apoiar as pessoas atingidas na avaliação dos danos, independente da avaliação 

empresa, o que também jogava água no moinho da não confiança das avaliações 

produzidas pela empresa de maneira geral. Mas como pode a empresa responsável 

pelo desastre gerir as ações de reparação? 

A desconfiança dos atingidos também apareceu com os médicos contratados 

pela Samarco que atendiam na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Os 

argumentos que significavam essa desconfiança foram expressos de várias maneiras. 

Seja porque os medicamentos receitados não faziam efeitos, porque eram jovens, 

porque consultavam um livrinho no momento do atendimento, porque eram médicos 

generalistas, seja porque eram médicos da Samarco. Em parte, essa cadeia de 

desconfiança se explicava pela contradição entre as imagens que o corpo 

experimentava e aquilo que os médicos falavam.  
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No conflito de interesse histórico, se reafirma a primazia do corpo no 

entendimento das suas condições vitais. A busca por cuidado, que falhava em casa, 

estava sendo continuada no Coletivo de Saúde e nos espaços em que se discutiam 

essa questão e, pouco a pouco, a questão da saúde foi conquistando legitimidade e 

se tornando uma pauta de reivindicação entre as pessoas atingidas.  

 

No começo da pesquisa de campo, em duas assembleias com a presença do 
Ministério Público em que os atingidos relataram os seus problemas de 
saúde, ao final dos relatos houve risadas dos demais. O que indicavam 
aquelas risadas diante do sofrimento alheio? Parecem sinalizar algo de 
identificação e constrangimento diante do relato de seus pares. O ambiente 
político não é um espaço em que afetos e imagens costumam ser 
explicitados. Mas, no decorrer do tempo, esse assunto já não gerava reações, 
parecia natural ao ser dito na assembleia.  

 

A questão de saúde nos espaços políticos ia sendo legitimada aos poucos, a medida 

em que eram disparadas mais e mais ações e esse assunto passava a ser 

considerado importante. Mesmo não havendo ganho do ponto de vista de acesso ao 

cuidado, e impasse com a Samarco e poder municipal, foi se produzindo um mapa 

coletivo da questão, com referências importantes, produzindo ligações entre o sentir, 

pensar e agir, indicando a formação de um útil comum como afirma Espinosa: as 

semelhanças entre os casos de sofrimento e adoecimento; a constatação da falta de 

informações (junto ao fato de ser inédito o que estavam vivenciando); a validade do 

sentir do corpo; o fortalecimento da discordância com a Samarco e concordância entre 

os atingidos; e, a reafirmação de suas demandas. Essas formas de entendimento 

coletivas, fundadas nos encontros-ações de busca da reparação em saúde, que 

estamos nomeando de ideias adequadas, também demonstraram possuir força para 

ir rechaçando superstições da lama-enigma.  

 

6. 3 A SAÚDE COMO PAUTA POLÍTICA 

 

6.3.1 Não reconhecimento X Coletivo de Saúde 

 

Uma ação inicialmente individual, e depois comum entre os moradores, era 

solicitar apoio à Samarco para o tratamento. Segue trecho de um ofício escrito pela 

empresa, em resposta ao requerimento de um familiar que solicitou apoio para o 

tratamento de alergias e saúde mental:   
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Inicialmente, cumpre destacar que as alergias (respiratória e/ou 
dermatológica) são doenças crônicas de origem multifatorial, não tendo a 
mesma relação com o rompimento da Barragem de Fundão. Desta feita, 
diante do requerimento apresentado, a SAMARCO está prestando apoio 
técnico à Prefeitura de Barra Longa na execução de novos planos de ação 
de saúde e naqueles já pactuados em função dos efeitos decorrentes do 
rompimento. (Ofício mediado pela Defensoria do Estado de Minas Gerais, em 
novembro de 2016).     

 

Num primeiro momento, ao afirmarem que as doenças possuem origem multifatorial, 

buscaram dissolver o vínculo entre desastre e a situação de saúde, uma condução 

que se assemelha aos imbróglios sobre a qualidade do ar. E na frase seguinte, sobre 

o apoio ao sistema de saúde local, sinalizaram alguma responsabilidade quanto à 

causa dos problemas de saúde.  

Pois então, reiterando o que já foi dito no relato do campo, vejamos os 

investimentos em saúde realizados pela Samarco a nível local: caminhões-pipa para 

diminuição da poeira, aparelho de monitoramento da qualidade do ar, UPA 24 horas, 

1 psiquiatra e 2 psicólogos que atuavam junto à Estratégia de Saúde da Família 

(ESF)98. Os últimos citados, profissionais da área de saúde mental, foram resultado 

da reivindicação dos moradores em assembleias no primeiro semestre de 2016. No 

caso da poeira, como tratado na unidade anterior, era um problema sem resposta, 

apesar das ações de redução de danos, e, ainda, no caso da UPA, esta absorvia as 

demandas de emergência em saúde de maneira geral, mas também não respondia 

às necessidades das pessoas atingidas. Ou seja, ações pontuais, por vezes 

superficiais ou ineficazes. Concordando com a posição do relatório do Instituto 

Interamericano de Direitos Humanos, nem todas as formas de atenção à saúde são 

adequadas quando se trata de vítimas de violação de direitos humanos (IIDH, 2010).   

Além desta falta de apoio para o tratamento quando solicitado, às várias 

repetições dos adoecimentos, mesmo tratado por orientação médica, a morosidade 

para conseguir uma consulta com o pediatra na ESF e a desconfiança em relação aos 

médicos generalistas contratados pela empresa fizeram com que os familiares 

ficassem desamparados do ponto de vista do cuidado em saúde ou, no caso daqueles 

que podiam arcar com os custos, buscaram atendimento no setor privado99.  

                                                             
98 Conforme citado no subitem O fluxo cotidiano e a saúde. Ofício em anexo.   
99 No caso dos medicamentos, a rede de saúde pública não os oferecia e nem se dispôs a viabilizá-los. 
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Como identificavam que a responsabilidade pela tragédia que os acometia era 

da Samarco, as buscas para apoiá-los no tratamento, tanto individuais como no 

Coletivo, eram solicitadas à empresa. Em relação ao serviço público, ao menos 

inicialmente, não procuravam. Seja porque as experiências de atendimento naquela 

circunstância não davam resultado, seja por entender que o serviço público não era 

responsável pelo desastre, seja pelo entendimento de que não tinham competência 

para resolver o problema. O que fez o Coletivo de Saúde exigir respostas do serviço 

público foi a orientação do judiciário.   

 

Na assembleia em que a pauta de discussão principal era a saúde, a 
promotora e o procurador orientaram as pessoas a cobrar o apoio que 
precisavam na USF. Em resposta, as pessoas atingidas contavam de suas 
experiências ruins na policlínica (nome que chamavam o Unidade de Saúde 
da Família). Diante das reações, os representantes do judiciário endossaram 
a orientação, dizendo que se caso seus pedidos de consultas e 
medicamentos fossem negados, deveriam cobrar à Unidade uma declaração 
informando o acontecido, e caso a esta se recusasse a dar a declaração, as 
pessoas deveriam ir à delegacia e registrar um boletim de ocorrência. No 
subtexto da orientação do judiciário à população, estava a ideia de que as 
necessidades em saúde da população deveriam ser atendidas pelo SUS e 
prefeitura. (Assembleia no mês de outubro de 2016). 

  

O judiciário, de forma mais precisa, o Ministério Público Federal e o Ministério Público 

Estadual, mostravam-se dispostos a dialogar sobre as questões de saúde, escutando 

as demandas do Coletivo, disparando ações de questionamento formal à empresa e 

prefeitura municipal, e com isso, amparavam e legitimavam as demandas em saúde. 

O Ministério Público Federal, principalmente, já acompanhava as assembleias e, 

portanto, as pautas da cidade desde o período que seguiu o rompimento.  

Pois, após a orientação do judiciário, o Coletivo exigiu formalmente da 

Secretaria de Saúde informações sobre as doenças mais frequentes da população 

atendida na saúde pública e solicitou a contratação de profissionais especialistas. A 

resposta, também escrita, foi a de que o aumento do número de consultas poderia ser 

explicado por vários outros motivos além do desastre e, por este motivo, não se 

justificava a contratação de mais profissionais. Segue trecho da resposta da secretaria 

de saúde:  

 
Com a oferta de profissionais, facilidade de acesso e o alto número de turistas 
na cidade (ajudando na recuperação da mesma) e transferência de parte da 
população que perdeu o convênio com o Plano Família para o SUS, houve 
sim um aumento de 30% nos atendimentos ambulatoriais. Dessas consultas 
contabilizamos as patologias que sobressaíram foram as dermatoses, 
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dengue, doenças psiquiátricas, problemas respiratórios (como exacerbação 
de asma, IVAS, rinite etc.). (Ofício de novembro de 2016, p.3)  

 

Assim como a resposta da empresa, também o argumento da Secretaria 

Municipal de Saúde foi de desvincular o aumento do número de consultas do 

rompimento de Fundão. Contudo, as patologias descritas, apresentavam 

semelhanças com aquelas relatadas pelos participantes do Coletivo, quais sejam, 

problemas respiratório, de pele e de saúde mental. Também houve relatos durante as 

reuniões, em que, ao buscar apoio para os tratamentos, a empresa sugeria às 

pessoas a buscarem a prefeitura e vice-versa, demonstrando relações escusas entre 

os dois agentes. É importante destacar que durante a realização da pesquisa de 

campo, não houve, por iniciativa do serviço de saúde local, ação de atenção à saúde 

específica para a pessoa atingida. 

Esta dinâmica entre os atores sociais envolvidos, mostrava a dimensão ético-

política da saúde. Por um lado, a questão da saúde estava incluída na cena do 

desastre pelo drama social entre as pessoas atingidas, através das reivindicações em 

saúde, em que o Coletivo de Saúde veio a fortalecer, e também, parcialmente, pela 

prestação de serviços da empresa ao serviço público. Por outro lado, estava excluída 

formalmente pela Samarco e prefeitura municipal por não responderem às 

necessidades das pessoas e pela ação de desvinculá-la da situação do desastre.  

Esses dois agentes impediram a criação de espaços de participação das 

pessoas atingidas no que tange à saúde, e por pouco essa questão não ficou 

marginalizada, mesmo sendo esta uma diretriz fundamental inerente à saúde e ao 

desenvolvimento para as políticas do SUS (NEPOMUCENO et. al., 2013), para 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e Organização Panamericana de Saúde 

(OPAS) (MENDES et. al., 2016). É importante marcar que a falta de espaços de 

participação efetivos de modo geral era uma crítica permanente das pessoas 

atingidas, do MAB e do próprio judiciário100. Reitera-se que caso houvesse 

mecanismos de participação para discutir a questão da saúde, seria possível haver 

ajustes entre as necessidades da população e as ações em saúde.  

                                                             
100 No mês de agosto de 2016, em uma assembleia da comunidade, o procurador trouxe um informe 
sobre a anulação da homologação do acordo realizado entre os entes federativos e a Samarco, Vale e 
BHP. Um dos motivos principais da anulação era a falta de participação das pessoas atingidas no 
acordo.  
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Esse modo de exclusão do tema da saúde, além do desamparo que a decisão 

produzia, fundamentou também o não reconhecimento dos danos à integridade 

humana de cada um dos moradores. O que, por sua vez, jogava água no moinho dos 

afetos tristes produzidos na relação com o desastre, que se reproduziu ao longo do 

tempo. Essa ideia de que os impactos do desastre se somam nos processos, lembra 

o conceito de retraumatização proposto por Brinkmann (2006)101.  

Para contrapor a ideia clássica de trauma com um problema que se cristaliza e 

permanece após o acontecido, a retraumatização ajuda a pensar que o não cuidado 

produz danos em cadeia, pois esta pode ser alimentada na relação indivíduo-

sociedade, vivido como um processo ao longo do tempo, não como acontecimento 

único. No nosso caso, além dos danos produzidos na relação com a complexidade do 

desastre, como foi discutido nas unidades anteriores, havia também os danos 

produzidos pelo não reconhecimento dos danos à saúde, que os mantinha no reino 

das paixões, como a indignação e ressentimento. A partir dessa ideia é possível 

pensar que a saúde ético-política depende da complexidade diante da ação dos 

interesses políticos e econômicos que se propagam no tempo e que são alimentadas 

pelas novas, ainda que velhas, forças em campo.  

Sentir-se reconhecido e as próprias pessoas reconhecerem-se nestes 

processos é um elemento fundamental do processo de reparação em saúde, pois 

além da dimensão instrumental de melhorar a vida das pessoas, possui uma 

dimensão simbólica que é assumir a responsabilidade frente ao acontecimento. Além 

de que a assistência à saúde e acesso à informação cumprem um papel terapêutico 

de produzir esperança e de gerar perspectiva de futuro (IIDH, 2010).  

Diferente da relação que se estabeleceu com o rompimento da barragem, onde 

as pessoas atingidas tornaram-se objetos numa relação social em que estavam 

submetidas à ação de outrem, na questão da saúde, o que o Coletivo propôs foi 

exercerem autonomia, serem protagonistas de suas ações na busca pelo cuidado de 

si e dos seus. O modo de participação no que tange à saúde, ocorria nas reuniões, 

assembleias e no Coletivo de Saúde, amparados especialmente pelo MAB e Ministério 

Público. Entende-se a participação neste trabalho, enquanto necessidade dos 

sujeitos, ação imanente à condição humana, já que a composição de corpos é o que 

nos faz humanos (SAWAIA, 2002).  

                                                             
101 Tendo como referência para discussão a vivência daqueles que foram perseguidos na ditadura de 
Pinochet no Chile.  
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A participação no Coletivo de Saúde deixou claro o útil comum que os unia. 

Pois na busca por atenção à saúde adequada, em seu processo, sentiram o amparo 

uns dos outros, esse doloroso assunto encontrava lugar e era legitimado entre os 

pares. Nesse espaço refletia-se sobre a complexidade do problema, e buscavam entre 

si a força para continuar lutando. Ao buscarem cuidado, também produziam cuidado 

na perspectiva da saúde ético-política. Este conceito contém uma ideia de 

positividade, que se opõe ao entendimento da saúde enquanto ausência de doença e 

sim como potência de ação para enfrentar as adversidades do viver, de buscar 

encontros que fortalecem o seu conatus e que, portanto, requer a participação dos 

sujeitos. O contrário disso, o cuidado à saúde representa a despotencialização dos 

que precisam de atendimento, respondendo por estratégias de dominação e exclusão.  

 

6.3.2  A saúde como pauta política não patrimonialista 

 

Ainda que as reuniões do Coletivo de Saúde se configurassem como um 

espaço político, convocadas pelo MAB e com fins de luta social, a questão da saúde 

foi indicando também nuances distintas dos demais assuntos em torno das 

reivindicações das pessoas atingidas em Barra Longa. Cumpre destacar que a 

principal reivindicação do Coletivo de Saúde era buscar apoio para o cuidado em 

saúde. As situações de saúde e o sofrimento trazidas pela população ao Coletivo eram 

graves e exigiam o cuidado “aqui e agora”. As demais reivindicações do Coletivo, 

como a busca por informação, denúncias e interlocutores eram puxadas pela 

necessidade urgente de cuidado e pelo agravamento do sofrimento provocado pelo 

desamparo. 

Esta dimensão ético-política da saúde não era assim nominada pelos 

integrantes, mas era sentida. Vez ou outra, afirmavam que os impactos à saúde 

deveriam ser reparados dentro dos danos morais, que era um termo recorrente nas 

outras reuniões gerais, referidas àqueles danos que não podiam ser avaliados 

quantitativamente. Havia ainda a possibilidade das questões de saúde serem 

incorporadas à indenização. Em alguns momentos pontuais, o judiciário orientou 

guardar os comprovantes dos tratamentos particulares, para quem sabe, um dia, 

tentar a devolução desses valores numa indenização final.  

Nessas reuniões, chamadas aqui de gerais, os principais termos utilizados na 

reparação eram a restituição e indenização, principalmente. A primeira, quando o 
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objeto perdido pode ser restituído por outro, e o segundo, quando não é possível 

devolver outro objeto em seu lugar, este será incluído no conjunto da indenização, 

tendo o equivalente geral dinheiro como referência para aquilo que foi perdido. 

Contudo, as ações e opiniões do Coletivo relativas a danos morais e indenização eram 

residuais, e a busca pelo cuidado e saúde se manteve até o final da pesquisa como a 

reivindicação mais forte. A saúde não podia ser pensada apenas a partir da lógica 

material, para os que sofrem ela era vivida a partir de outra lógica, a lógica da 

necessidade, a lógica do sentir do corpo.  

Estava claro que os conteúdos sobre as possíveis reparações em saúde nesse 

período estavam começando a serem pensados e experimentados, pois a situação 

era inaugural. Por isso, o Coletivo buscava facilitar a expressão do que sentiam, a si 

mesmos ou familiares, pois só assim era possível refletirem a experiência do corpo e 

da alma. Somente as pessoas mesmas poderiam transmitir suas queixas, as nuances 

do processo de sofrimento e adoecimento, a transformação dos seus modos de vida, 

o percurso que realizaram em busca de tratamento, as dificuldades encontradas, os 

medos e anseios gerados por esses processos, realizar proposições e apresentar 

suas necessidades. O adoecimento e sofrimento com suas típicas características 

difusas e que só poderia existir coletivamente através do testemunho das próprias 

pessoas atingidas, eram dialogadas pelas expressões do sentir, do corpo e mente.  

A presença da dimensão subjetiva no âmbito da política, tão difícil de ser 

contemplada nas reparações e análise de impactos de desastres, era fundamental na 

questão da saúde. Como um processo, essa dimensão subjetiva trazida pelas queixas 

em saúde ia sendo legitimada nos espaços de participação auto organizados das 

pessoas atingidas. Trazia especificidades ao processo de reparação, pois era uma 

“pauta” não patrimonialista, não podia ser comprovada simplesmente por uma 

referência técnica, entretanto, demonstrava a profundidade do desastre na vida das 

pessoas. E sinalizava que para haver conquistas na pauta da saúde, esta seria uma 

conquista política e se daria a partir de muita força social mobilizada e articulada com 

pesquisas, ações, interlocutores, parceiros, etc.  

Também ajudava a ampliar a abrangência do ser atingido pela barragem da 

Samarco, pois alargava o que configurava o comum, que unia os atingidos pelo 

sofrimento e necessidade. Questionava assim a dicotomia simplista adotada pela 

política empresarial entre atingidos diretos, aqueles indivíduos que tiveram lama em 

sua propriedade (residência, comércio, terreno), e indiretos, como por exemplo, 
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aqueles que tiveram sua renda impactada. A questão da saúde atingia diversas 

pessoas, pois o sofrimento e adoecimento não possuía um lócus habitacional 

específico, apesar das diferenças geográficas que traziam diferenças pontuais, por 

exemplo, a poeira, entendida como causa de adoecimento por muitos, também 

alcançava a todos102.  

Importante marcar que as classificações, além de incidir ideologicamente sobre 

a própria população, pode vir a derivar em ações concretas de reparação, ou, no caso, 

da falta delas. Segundo Zhouri et. al. (2016), a definição de atingido utilizada pela 

Samarco vem de critérios estabelecidos pelo Banco Mundial, que considera padrões 

técnicos para reconhecer, classificar e hierarquizar as demandas da população e, 

desse modo, estabelecem padrões de inclusão e exclusão no processo de reparação 

dos danos gerais causados pelo desastre.  

Como uma questão nova, ainda que presente no cotidiano das pessoas 

atingidas desde o primeiro momento após o rompimento, a questão da saúde 

enquanto pauta de reivindicação foi encontrando espaço político e legitimidade entre 

as próprias pessoas atingidas e os parceiros. O elo da relação causal entre sofrimento, 

adoecimento e o desastre encontravam-se em suas falas, e a reivindicação era a 

assistência à saúde, que na linguagem do campo dos desastres, seria uma ação de 

mitigação, reduzir os danos causados. Esses dois, a qualidade da relação de causa e 

efeito e a reivindicação, eram os dois excêntricos ao processo geral que vinha 

ocorrendo. As queixas falavam algo a mais, algo que não vinha cabendo nos padrões 

de comprovação material e nem nos serviços de saúde ofertados, elas mostravam ser 

necessárias a participação e presença das pessoas atingidas, que tem direito à vida, 

à potência de ação política e à saúde em sua totalidade.     

 

6.4 O DEPOIS DA PESQUISA DE CAMPO  

 

Concluídas as unidades de análises, traremos agora os acontecimentos que 

ocorreram depois de finalizar a pesquisa de campo. O breve histórico que segue, além 

das notícias veiculadas pelos meios de comunicação, contou com a colaboração de 

Aline Pacheco, psicóloga, assessora técnica da Associação Estadual de Defesa 

                                                             
102 Na revisão bibliográfica também foi possível perceber que as queixas em saúde não tinham um 
lócus específico (EPI SUS, 2018). 
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Ambiental e Social (AEDAS), responsável por coordenar as ações de saúde em Barra 

Longa.  

A assessoria técnica é um bom ponto de partida. No período da pesquisa de 

campo, foi essa a questão que ocupou mais tempo nas assembleias e gerou mais 

conflitos entre os atores. A assessoria havia sido proposta pelo MAB e Ministério 

Público logo após o rompimento, em 2015. A proposta era que uma equipe 

profissional, custeada pela Samarco e coordenada por entidade de confiança das 

pessoas atingidas, contribuísse na avaliação dos danos do desastre.  

Após amplo debate participativo, a AEDAS foi escolhida pelas pessoas 

atingidas e contratada em Barra Longa no segundo semestre de 2017. A primeira ação 

da equipe, foi realizar um diagnóstico participativo junto aos 19 grupos de base 

organizados pelo MAB e pela Comissão de Atingidos e Atingidas. No caso da saúde, 

além das idas e vindas aos grupos de base, o diagnóstico contou também com a 

colaboração do Coletivo de Saúde, produzindo ao final do processo, uma pauta de 

reivindicações inicialmente, que depois que se transformou no Plano de Ação em 

Saúde de Barra Longa. Na ocasião, o Plano foi entregue a prefeitura municipal e a 

Fundação Renova. No final de 2017, fui convidada pela Assessoria Técnica e Coletivo 

de Saúde para contar a experiência da pesquisa, como parte da agenda do processo 

diagnóstico.   

No começo de 2018 chegou uma notícia triste, mas que respondia parte das 

perguntas sobre a condição de saúde da população. Foi divulgado o resultado dos 

exames toxicológicos de 11 moradores da cidade realizados pelo Instituto Saúde e 

Sustentabilidade (2018). O Instituto já havia empreendido anteriormente uma 

pesquisa de autoavaliação em saúde na cidade e, desta vez, concluíram que os 

participantes estavam intoxicados por metais, no caso, níquel e arsênio103. A notícia 

gerou forte preocupação entre as pessoas atingidas, grande visibilidade na mídia, 

porém, nenhuma resposta em termos de tratamento ou assistência por parte do 

Estado ou da empresa104.  

                                                             
103 O Instituto havia realizado a pesquisa Avaliação dos riscos em saúde da população de Barra 
Longa/MG afetada pelo desastre (2017), sendo este relatório um adendo do primeiro. Ambos relatórios 
estão referidos no capítulo de revisão em saúde na bacia do rio Doce.  
104 Alguns desdobramentos a partir da divulgação dos exames toxicológicos foram: inúmeras notícias 
de mídia sobre o assunto; pesquisa da UFMG sobre intoxicação; nova pesquisa do Ministério da Saúde 
(EPI SUS); o início do tratamento das pessoas que haviam realizado os exames toxicológicos (no 
Hospital das Clínicas da USP-SP, por iniciativa do próprio Instituto, mas que descontinuou por falta de 
viabilidade econômica); a escolha, na CT-Saúde, que Barra Longa estivesse presente na primeira etapa 
do ARSH.  
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Ao mesmo tempo com que lidavam com a informação sobre a intoxicação, o 

Coletivo de Saúde e a assessoria técnica foram informados de que a prefeitura estava 

propondo um plano em saúde na Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde). A CT-

Saúde, é parte do sistema Comitê Interfederativo (CIF), que tem o objetivo de fornecer 

subsídios e direcionamentos técnicos que permitam orientar, monitorar e fiscalizar a 

execução do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC), acordo firmado 

entre União, Estados de Minas Gerais, Espírito Santo e a Samarco em 2016, para 

gerir e executar medidas de reparação de danos causados pelo rompimento da 

barragem. Também a Fundação Renova, citada acima, foi uma entidade criada no 

TTAC para gerenciar a reparação e compensação dos danos causados pelo desastre.  

Até aquele momento as pessoas atingidas não tinham assento nas reuniões do 

sistema CIF, que eram compostas apenas por representantes institucionais. A partir 

dessa informação, os integrantes do Coletivo foram até a reunião, questionaram o 

projeto em andamento, pois este estava sendo formulado sem consulta à população. 

Essa ocupação na CT-Saúde teve desdobramentos importantes, como: o Coletivo de 

Saúde e a assessoria técnica passaram a construir um novo plano de ação junto à 

prefeitura, e respaldado pela CT-Saúde, foram convidados para as reuniões 

seguintes105 e colaboraram com a discussão das demais ações em saúde na bacia do 

rio Doce. No final de 2018, o Plano de Ação em Saúde foi aprovado no CIF em clima 

de manifestação de rua em Vitória (ES).  

Ainda em 2018, o Coletivo de Saúde reuniu diversos parceiros, e realizaram a 

1ª Feira da Saúde de Barra Longa, que buscou refletir sobre os agravos em saúde da 

população atingida, e ofereceu ações em cuidado dos participantes baseadas em 

práticas integrativas e comunitárias, e apresentações culturais. Em 2019, o MAB 

propôs a Primeira Conferência Livre de Saúde de Atingidos e Atingidas, que ocorreu 

em Brumadinho (MG), envolvendo todo o estado de MG, incluindo as pessoas 

atingidas por barragens de hidrelétricas, em um processo de valorização da temática 

da saúde. A Conferência teve o objetivo de formular uma proposição política em saúde 

capaz de atender os direitos básicos da população atingida, e contou com o diálogo 

com diversos atores institucionais106. O tema da reparação em saúde no período de 

                                                             
105 O que foi reforçado pelo TAC Governança, um novo acordo que garantia a participação das pessoas 
atingidas no sistema CIF.  
106 A Conferência Livre originou a participação de delegados na Conferência Estadual de Saúde de 
Minas Gerais e para a Conferência Nacional de Saúde em Brasília-DF, também em 2019. Sendo um(a) 
dos(as) delegados(as), uma pessoa de Barra Longa.  
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desenvolvimento da pesquisa de campo era novo para o MAB, o que indica que a 

questão da saúde ganhou espaço no trabalho do Movimento.  

Voltando ao assunto do Plano de Ação em Saúde, a aprovação deste no CIF 

não garantiu que fosse implementado, assim como a pesquisa aprovada e contratada 

no sistema CIF. Esta tinha como objetivo realizar “a produção de dados para subsidiar 

o planejamento de ações de saúde voltadas para a população atingida pelo 

rompimento da barragem” (GESTA, p.3), e seus resultados foram contestados pela 

Fundação Renova. Passados 9 meses da entrega do relatório da pesquisa realizada 

pela Ambios Engenharia107, e após forte pressão social com a mobilização de diversos 

atores envolvidos108, houve a devolutiva da pesquisa à população de Barra Longa 

que, em síntese, encontra-se em situação de “Perigo Urgente para a Saúde Pública” 

(AMBIOS, p.337). Classificação essa baseada na metodologia Estudo de Avaliação 

de Risco à Saúde Humana (ARSH), com base nas diretrizes do Ministério da Saúde, 

e que contém complexas recomendações de ações em saúde e ambientais. 

A pesquisa foi divulgada, mas o embate continuou e, desta vez, judicializado. 

A Fundação Renova apresentou nova proposta de pesquisa denominada Gestão 

Integrada para a Saúde e Meio Ambiente (GAISMA) em dezembro de 2019, e em 

2020 a ação continuou em tramitação, sendo julgado o mérito das duas pesquisas, 

especialmente sobre a metodologia adequada, o que tem mobilizado e produzido o 

posicionamento de diversos agentes do Judiciário, do Ministério da Saúde109, e de 

importantes entidades como, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva 

(ABRASCO)110 e GESTA-UFMG111, os três últimos favoráveis a pesquisa da Ambios.  

Os processos citados acima, como a pesquisa em saúde que deveria subsidiar 

o plano de mesmo tema, ocorre de forma desassociada. O Plano comentado acima, 

que foi aprovado pelo CIF em 2018, a partir de várias tramitações no judiciário112 foi 

                                                             
107 Estudo que compõe o capítulo de revisão da saúde na bacia do rio Doce. A primeira etapa do estudo, 
que inicialmente seria para toda a bacia do rio Doce, foi realizada em Mariana e Barra Longa. 
108 Como pode ser lido na reportagem disponível em: https://apublica.org/2019/11/revelamos-o-
alarmante-estudo-escondido-pelo-governo-de-minas-e-pela-fundacao-renova/ .  
109 Que emitiu o parecer técnico sobre as pesquisas citadas. Disponível em: 
http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/docs/2020/parecer-tecnico-1-2020-dsaste-ministerio-da-
saude.pdf .  
110 Nota técnica disponível em: https://www.abrasco.org.br/site/noticias/saude-da-populacao/nota-
tecnica-sobre-o-rigor-cientifico-nas-metodologias-de-avaliacao-de-risco-a-saude-humana-em-
mariana/46887/ .  
111 Nota técnica disponível em: http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/docs/2020/nota-tecnica-
gesta-ufmg.pdf .  
112 Reportagem disponível em: http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/noticias-mg/mpf-entra-com-
acao-para-obrigar-renova-a-implementar-plano-de-saude-em-barra-longa-mg .  

https://apublica.org/2019/11/revelamos-o-alarmante-estudo-escondido-pelo-governo-de-minas-e-pela-fundacao-renova/
https://apublica.org/2019/11/revelamos-o-alarmante-estudo-escondido-pelo-governo-de-minas-e-pela-fundacao-renova/
http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/docs/2020/parecer-tecnico-1-2020-dsaste-ministerio-da-saude.pdf
http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/docs/2020/parecer-tecnico-1-2020-dsaste-ministerio-da-saude.pdf
https://www.abrasco.org.br/site/noticias/saude-da-populacao/nota-tecnica-sobre-o-rigor-cientifico-nas-metodologias-de-avaliacao-de-risco-a-saude-humana-em-mariana/46887/
https://www.abrasco.org.br/site/noticias/saude-da-populacao/nota-tecnica-sobre-o-rigor-cientifico-nas-metodologias-de-avaliacao-de-risco-a-saude-humana-em-mariana/46887/
https://www.abrasco.org.br/site/noticias/saude-da-populacao/nota-tecnica-sobre-o-rigor-cientifico-nas-metodologias-de-avaliacao-de-risco-a-saude-humana-em-mariana/46887/
http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/docs/2020/nota-tecnica-gesta-ufmg.pdf
http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/docs/2020/nota-tecnica-gesta-ufmg.pdf
http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/noticias-mg/mpf-entra-com-acao-para-obrigar-renova-a-implementar-plano-de-saude-em-barra-longa-mg
http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/noticias-mg/mpf-entra-com-acao-para-obrigar-renova-a-implementar-plano-de-saude-em-barra-longa-mg
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determinado em julho de 2020, a ser implementado pela Fundação Renova. Caso seja 

implementado, será uma conquista importante das pessoas atingidas. Mas, de que 

forma será executado? É preciso considerar que a saúde é dinâmica e as demandas 

mudam com o tempo, exigindo adaptações, e, mais uma vez, a participação das 

pessoas atingidas.  

Ainda que breve, os elementos apresentados nesse histórico, indicam o 

crescimento da questão da saúde no âmbito da reparação de danos. Esta ampliação 

ocorreu em diversas dimensões, como no envolvimento de novos atores e espaços 

do movimento social, e conquistando legitimidade nos espaços institucionais, mesmo 

que em processo conflituoso no que tange a leitura dos problemas de saúde e projetos 

de assistência. O Coletivo de Saúde continuou se reunindo, lutando pelo cuidado em 

saúde e por interferir nos processos de tomada de decisão sobre esta, ou seja, um 

dos eixos principais da saúde ético-política continua sendo a participação das pessoas 

atingidas na reparação de danos causados pelo rompimento da barragem da 

Samarco.  
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CREDO113 

Milton Nascimento 

 

Caminhando pela noite de nossa cidade 

Acendendo a esperança e apagando a escuridão 

 

Vamos, caminhando pelas ruas de nossa cidade 

Viver derramando a juventude pelos corações 

 

Tenha fé no nosso povo que ele resiste 

Tenha fé no nosso povo que ele insiste 

 

E acordar novo, forte, alegre, cheio de paixão 

Vamos, caminhando de mãos dadas com a alma nova 

Viver semeando a liberdade em cada coração 

 

Tenha fé no nosso povo que ele acorda 

Tenha fé em nosso povo que ele assusta 

 

Caminhando e vivendo com a alma aberta 

Aquecidos pelo sol que vem depois do temporal 

 

Vamos, companheiros pelas ruas de nossa cidade 

Cantar semeando um sonho que vai ter de ser real 

 

Caminhemos pela noite com a esperança 

Caminhemos pela noite com a juventude 

 

 

 

 

 

                                                             
113 Música de composição de Milton Nascimento e Fernando Brant, do álbum Clube da Esquina 2, de 
1978. Durante o período de pesquisa de campo, escutava cotidianamente as músicas do mineiro Milton.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“A utopia é antes de tudo uma questão de experiência” 
Profª Roberta Romagnoli da PUC MG no I Seminário 

Nacional de Cartografias e Contra Condutas 

 

 

Em uma live sobre a matriz de danos e indenização dos atingidos da bacia do 

rio Doce114, Sergio Papagaio, atingido de Barra Longa, ao se referir às contrariedades 

no processo de reparação de danos, usou uma imagem cristalina para retratar a 

saúde: “(...) todos esses e muitos outros males são afluentes do rio da saúde, que vão 

desaguar no mar da vida”. A saúde nessa imagem é como um rio caudaloso que 

recebe a água de inúmeros riachos, nascentes, e toda sorte de cursos d’água, no caso 

citado, águas misturadas a lama.  

Na bacia hidrográfica, os afetos são a confluência das águas, e esse encontro 

em ato nos permite observar a vitalidade na região da mistura entre os fluxos. Não por 

acaso essa metáfora, pois foi pelo caminho do rio que a lama chegou na vida das 

pessoas, invadidas por um enorme corpo destruidor. Enorme em volume e em 

intensidade de devastação, produzindo a experiência comum de ameaça de 

decomposição das pessoas-rios e que teve como causa a ação humana, um desastre 

tecnológico. Nessas relações de excesso desproporcional de poder, “aumenta a 

superstição, diminui o autocontrole, aumenta a virulência da paixão (especialmente o 

medo) e a sobrecarga do lado passivo da imaginação” (SAWAIA, 2002, p.127). 

Um ano depois do rompimento da barragem da Samarco (Vale/BHP Billiton) no 

segundo semestre de 2016, na cidade de Barra Longa, as inúmeras queixas de 

sofrimento e adoecimento da população sinalizavam a presença do desastre, que 

continuou se movimentando como uma onda. Uma das forças dessa atualidade, que 

estamos chamando de presença, era a cidade canteiro de obras. Em uma correnteza, 

a maneira que a cidade estava sendo reconstruída produzia medo e insegurança, e 

desaguava num movimento das pessoas se isolarem em casa para evitar o desastre, 

o que terminou por diluir o tecido comunitário. Contudo, uma outra corrente barrava a 

lama. A estima e o cuidado com o seu lugar faziam os moradores embargar obras, 

enfrentar a empresa, parar caminhões, etc., resistindo às ações oficiais de 

reconstrução.    

                                                             
114 Atividade realizada em 12 de agosto de 2020.  
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Nesse contexto da cidade “canteiro de obras”, que muito se assemelhava a 

uma mineradora, as pessoas sofriam e adoeciam. As queixas de dores da alma e do 

corpo foram revelando a qualidade da saúde ético-política da cidade e cada um dos 

moradores. Essas dores do corpo e da alma como uma unidade, expressas através 

de suas falas, comunicavam o desamparo, a falta e a necessidade de apoio para o 

tratamento, pois o sistema de saúde local não respondia as suas demandas.  

Negar o apoio era justificado pela Samarco e o poder municipal por não ser 

comprovado o vínculo entre as situações de saúde e o desastre. Vínculo esse que era 

sentido pelas pessoas atingidas pela vivência do corpo, marcos temporais, 

semelhança entre os pares, e pelas dificuldades com o tratamento. No Coletivo de 

Saúde, esse impasse foi produzindo perguntas e chegando a alguns entendimentos 

comuns, dentre eles, a desconfiança com as investidas da empresa de desvincular os 

dois atos. Desconfiança essa que tinha como opositor principal as imagens de seus 

corpos. A narrativa da inexistência do nexo causal diminuía a responsabilidade da 

empresa e tendia a silenciar as pessoas atingidas, desautorizando suas narrativas. 

Represados pelo sofrimento, o adoecimento e o desamparo, a compreensão sobre 

suas condições de saúde fazia parte da mesma ação de busca por cuidado, numa 

produção de potência própria, de ideias adequadas.  

Esse esforço por entender o que estavam passando, através da objetivação da 

realidade, da generalização das experiências, a sustentação mútua, e a busca de 

ações comuns para enfrentar os problemas, fazia com que a lama com sentidos de 

enigma fosse se desvelando aos poucos. Algumas pesquisas que foram realizadas 

nos últimos anos confirmaram a hipótese dos moradores de que existia e existe a 

situação de risco por intoxicação de metais na cidade (SAÚDE E 

SUSTENTABILIDADE, 2017, SAÚDE E SUSTENTABILIDADE, 2018, EPI SUS, 2018, 

AMBIOS, 2019).  

A falta de apoio e reconhecimento funcionava como mais uma força canalizada 

para os afetos despotencializadores. De outro lado, nos encontros entre os próprios 

atingidos e também com os seus interlocutores, a questão da saúde ia ganhando 

legitimidade – o judiciário os escutava, universidades realizavam pesquisas, a mídia 

demonstrava interesse pelo assunto. A insistência na busca pelo cuidado, que era 

uma continuação do cuidado iniciado em casa individualmente e que precisava ser 

reforçado, se transformou em uma questão coletiva e política e, ao mesmo tempo, em 

produção de saúde ético-política, considerando o empenho na capacidade vital de 
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afetar e ser afetado das pessoas atingidas. O ato de levar a situação de saúde a 

espaços políticos representava o reconhecimento do esforço dessas pessoas de 

perseverar na existência, as suas queixas, as suas narrativas através da fala, o que 

terminava por colocar a dimensão da subjetividade entre os assuntos políticos.  

Os três analisadores da saúde ético-política, referidos acima, qual sejam, a 

cidade canteiro de obras, as queixas de sofrimento e adoecimento e a saúde como 

pauta política, foram todos atravessados pelos conflitos com a Samarco que, na 

época, coordenava as ações de recuperação na bacia do rio Doce115. Como pôde, a 

empresa responsável pelo desastre ser o gestor do processo de recuperação e 

reparação? E mais, como é possível a ré identificar os danos sem a intermediação de 

uma instância neutra? A Samarco é uma empresa representante da megamineração, 

que possui um modelo de produção em que os riscos estão embutidos no processo, 

orientada pelas necessidades da extração e do preço internacional de commodities, 

ou seja, orientada pelo lucro, e possui um modus operandi próprio. Não por acaso, os 

conflitos que ocorreram no campo de pesquisa tinham como centro a lida com a 

mineradora, que espalhava mais incertezas e danos do que a lama, um processo que 

reforçava os afetos de tristeza das pessoas atingidas na forma de melancolia, 

sentimento de que o horror nunca vai ter fim. 

Na perspectiva da saúde ético-política, o cuidado, como diria Espinosa (E V), 

seria a transformação das relações entre as forças do desastre, de maneira que as 

pessoas atingidas assumissem a posição de protagonistas nas ações de reconstrução 

de suas vidas. Essa mudança nas relações de poder, ressignificariam também a 

posição da ré, a Samarco, diante do acontecido e funcionaria como um bom exemplo 

para as demais mineradoras. A participação das pessoas atingidas, portanto, não 

pode ser considerada como um elemento isolado, pontual, e sim, como o fundamento 

de uma relação em que se almeja produzir justiça. E ainda, a participação, desde a 

perspectiva da saúde enquanto uma prática de cuidado, deve estar em concordância 

com as estratégias de vida e poderia envolver, por exemplo, a reconstrução da cidade 

onde as pessoas atingidas pudessem exercer além de potência, poder sobre o seu 

território.  

                                                             
115 Oficialmente, no segundo semestre de 2016 a Fundação Renova já era a responsável pela 
reparação. Ela foi criada em março e começou a funcionar em 3 de agosto de 2016. Mas, na época da 
pesquisa, sua presença ainda era muito pequena em Barra Longa e o diálogo continuou sendo, 
prioritariamente, com a Samarco durante a transição.   
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Dessa forma, num processo democrático, um grupo de moradores assumiriam 

a coordenação das obras de reforma da cidade, interferindo diretamente no 

planejamento das ações considerando horários, prioridades, rotina de deslocamento 

dos moradores, observando as casas tombadas pelo patrimônio histórico, 

identificando problemas, e tomando a poeira como uma questão para ser investigada. 

Este tipo de relação, que só poderia ocorrer via participação das pessoas atingidas, 

seria produtora de saúde por dois vieses. Primeiro, porque reduziria os danos da 

reconstrução, optando por ações menos incômodas e mais cuidadosas na rotina de 

obras, o que por si só geraria menos desgaste corporal e mais segurança, e, segundo, 

haveria um movimento de reapropriação do seu lugar. Eram os habitantes de Barra 

Longa quem tinham a melhor condição e legitimidade para decidir sobre o tipo de 

calçamento, o desenho da praça e buscar saídas criativas para a retirada do rejeito 

da cidade. O refazimento desse vínculo com a cidade poderia propagar imagens de 

bons encontros no espaço público, de futuro e esperança, ampliando a potência de 

agir na unidade corpo e mente dos moradores. E como sugere a epígrafe deste texto, 

os desejos territoriais seriam reconstruídos a cada bloco, pintura e escolhas. 

O importante é que esses “cuidados” já circulavam. Uma força que se somava 

a das pessoas atingidas em seus movimentos de resistência era o encontro com os 

parceiros. Eram eles os representantes do MAB, Ministério Público Federal, Ministério 

Público Estadual, SERVAS, UFOP, UFMG, entre outras universidades e ONGs. O 

MAB, além do trabalho de base cotidiano, atuava como receptor e articulador dos 

demais atores sociais. O ato de escutar ativamente as pessoas atingidas e colaborar 

para a reconstrução de suas vidas por meio de das articulações, mobilizações, leis, 

pesquisas, solidariedade, ajudando-os a familiarizar-se com assuntos técnicos, ia 

criando um forte componente de apoio e coerência na realidade caótica. Esse 

encontro potencializador trazia força e legitimidade para as pessoas atingidas.  

Os parceiros se mostraram importantes mediadores no processo de 

reconstrução da realidade atingida, ainda que naquele momento não se encontrassem 

no rol das ações oficiais e, portanto, da conquista da saúde ético-política. O impulso 

e sustentação coletivos proporcionados pelo movimento popular produzem saúde 

ético-política na medida em que possibilitam a ampliação da potência dos corpos e 

mentes na sua luta por perseverar na existência como humanos, o que nos faz 

recordar que os impactos individuais não podem se desvincular de uma perspectiva 

social dado o caráter político do agravamento da saúde.    



138 
 

Há algo a mais no desastre de Fundão, nomeadas no direito de bens imateriais 

ou danos morais e pela psicologia social, de afetividade. Esta dimensão da vida é 

dinâmica e, como dito acima, não é simplesmente contingencial ao evento 

rompimento, mas nutridas nas ações ativamente produzidas no cotidiano, incluindo aí 

o próprio processo de reconstrução de vidas pós-desastre. Nesse sentido, havendo o 

cuidado em saúde para as pessoas atingidas por barragens de mineração, sob a ótima 

da afetividade, elencamos o que a presente pesquisa aponta: i. planejar uma política 

de cuidado em saúde específica, levando em conta as necessidades das pessoas 

atingidas e considerando a particularidade de cada território, ii. considerar que o 

processo de cuidado envolva a participação das pessoas atingidas no planejamento 

das ações políticas, assim como no processo de atenção à saúde,  iii. valorizar as 

formas de cuidado culturais e experiências pessoais das pessoas sobre o seu próprio 

corpo e mente, assim como a atribuição de sentidos à saúde, iv. fortalecer o comum 

considerando que é no encontro que a experiência de cuidado irá se potencializar, v. 

que as práticas ocorram em redes, pois sendo os problemas demasiados complexos, 

necessitam de articulações externas, que podem vir a extrapolar o ambiente clássico 

da saúde e abordar outros temas associados.  

Esta tese foi confeccionada valorizando a ação do corpo, a experiência, as 

intervenções na realidade como fonte de saber, tendo como norteador o referencial 

metodológico a pesquisa ação participante (PAP). Assim como a unidade corpo e 

mente, neste trabalho defende-se que a produção do conhecimento deve estar aliada 

à nossa ação no mundo, no trabalho, assim como o ensino superior defende a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Como dito na introdução, este 

trabalho também cumprirá a função de ser um memorial do momento inicial da luta 

pela saúde das pessoas atingidas, e agora, encerrando a tese 4 anos depois da 

pesquisa de campo, temos dois integrantes do nosso núcleo de pesquisa (Nexin-

PUC/SP) atuando junto as pessoas atingidas do desastre da Vale, nas assessorias 

técnicas na bacia do rio Paraopeba, em continuidade ao trabalho iniciado.  

Além da ação em prol da dignidade e da justiça com as pessoas atingidas, 

espera-se também que os psicólogos sociais possam colaborar com as pessoas 

ameaçadas por barragens e ajude na construção de um protocolo de segurança das 

barragens e por outro modelo de mineração no Brasil. Uma atividade preventiva não 

é restrita a quem detém o poder político, mas também daqueles trabalhadores da 

saúde que lidam com os riscos advindos dessa atividade.   



139 
 

As pessoas atingidas pela barragem da Samarco em Barra Longa 

demonstraram que ter saúde não significa não sentir tristeza, indignação ou reações 

físicas ruins, mas lutar contra essas formas de sofrimento e adoecimento, buscando 

ter ideias e ações adequadas em relação às causas deles, no presente caso, o 

desastre, e, por traz dele, a política de mineração no país. O cuidado em saúde deve 

superar o desamparo e a heteronomia, bem como visões naturalizantes e 

individualizantes, e produzir participação, poder de decisão e engajamento no próprio 

processo de cuidado. A saúde deve ser entendida como um lugar de encontros, pois 

na nossa perspectiva, a pessoa atingida deve deixar de ser um objeto da ação e 

tornar-se um sujeito reconhecido e legitimado da ação e do próprio processo de 

reparação e cuidado.     
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ANEXO A 

Cronograma 

Atividades coletivas acompanhadas pela pesquisadora no território atingido 

13/08/16 Encontro dos atingidos em diálogo com o Papa Francisco no trevo 

de Acaiaca 

13/08/16  Visita às pessoas atingidas pela barragem de Emboque, em Cristais.  

18/08/16 Assembleia com o MPF  

03 e 04/09/16 Encontro do MAB em Paracatu de Baixo 

05/09/15 Assembleia em Rio Doce 

06/09/16  Assembleia convocada pela Samarco com o MP  

10/09/2016 Reunião 1 do Coletivo de Saúde 

13/09/16 Ato BH para acompanhar a audiência de conciliação da 13ª vara 

15/09/16 Assembleia com o MP e Defensoria Pública 

15 a 19/09/16 Visitas domiciliares às famílias 

19/09/16 Reunião 2 do Coletivo de Saúde  

08/10/16 Reunião 3 do Coletivo de Saúde  

17/10/16 Reunião 4 do Coletivo de Saúde  

18/10/16 Assembleia sobre saúde com o MP  

20/10/16 Reunião com a Polícia Militar  

23/10/16 Bingo para recolher doações para o Encontro de 1 ano 

24/10/16 Reunião 5 do Coletivo de Saúde  

31/05/16 Ato na inauguração da praça 

02/11/16 Recepção da Marcha de Regência à Mariana em Barra Longa 

04 e 05/11/16 Encontro do MAB: 1 ano de lama e luta 

18 e 19/11/16 Curso Educação Popular no SUS – EdPopSUS  

21/11/16 Reunião 6 do Coletivo de Saúde 

26/11/16 Reunião em Gesteira 

27/11/16 Assembleia com o MP  

Sem registro Reunião com o prefeito eleito  

07/12/16 Assembleia convocada pela Samarco 

12/12/16 Assembleia convocada pela Samarco 
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ANEXO B 
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ANEXO C 

 

Barra Longa, 07 de Novembro de 2016 

Ofício: 01/2016 

À  

Sra. Marcela Rola 

DD Secretária de Saúde do Município de Barra Longa  

Prefeitura Municipal de Barra Longa - MG 

Assunto: Solicitação 

Prezada Senhora,  

O Coletivo de Saúde de Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), vem por meio deste ofício 

solicitar à esta Secretaria as seguintes especialidades para o atendimento na Unidade Básica de 

Saúde: 

médico (a) dermatologista; 

médico (a) pneumologista;  

médico (a) otorrinolaringologista;  

médico (a) cardiologista;  

ampliação do período de atendimento do pediatra; 

psicólogo (a); 

assistente social exclusivo para área da saúde.  

 

O Coletivo de Saúde entende que depois de um ano do desastre do rompimento da Barragem do 

Fundão, a população da cidade vive um momento especial em relação à situação de 

saúde/adoecimento e, por esse motivo, demanda os profissionais citados para que haja um cuidado 

efetivo à saúde.  

Agradecemos e solicitamos a resposta à reivindicação deste ofício em até 8 dias.  

Atenciosamente.  

Coletivo de Saúde do Movimento dos Atingidos por Barragens 
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Barra Longa, 07 de Novembro de 2016 

 

Ofício: 02/2016 

À Sra. Marcela Rola 

DD Secretária de Saúde do Município de Barra Longa  

Prefeitura Municipal de Barra Longa - MG 

Assunto: solicitação 

Prezada Senhora,  

O Coletivo de Saúde de Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) vem por meio deste ofício, 

solicitar informações epidemiológicas da população de Barra Longa, como nos itens a seguir:   

- Doenças mais freqüentes. 

- Faixa etária que mais tem adoecido.  

 

O Coletivo de Saúde entende que depois do desastre do rompimento da Barragem do Fundão, a 

população da cidade vive um momento especial em relação à situação de saúde/adoecimento e, por 

esse motivo, demanda levantamento de informações dos atendimentos e exames realizados pelos 

equipamentos de saúde do município.  

Agradecemos e solicitamos a resposta à reivindicação deste ofício em até 8 dias.  

Atenciosamente.  

 

Coletivo de Saúde do Movimento dos Atingidos por Barragens 
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ANEXO D 
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ANEXO E 

Coletivo de Saúde do MAB 

 

Barra Longa, 21 de Novembro de 2016 

 

*Questões levantadas a partir da leitura da resposta da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

 Sobre a afirmação “Solicitamos insumos e medicamentos, na qual a Samarco está nos 

atendendo”, gostaríamos de solicitar a lista com os nomes e quantidades de medicamentos 

que a Samarco repassou para a Secretaria de Saúde entre os meses de novembro/2015 a 

novembro/2016, pois a nossa experiência é de pouco acesso a medicamentos na policlínica, 

UPA e farmacinha. Ainda sobre o mesmo ponto, algumas pessoas deste coletivo solicitaram 

apoio da secretaria e da Samarco para medicação, contendo laudo médico que relaciona o 

adoecimento ao rejeito, e não obtiveram resposta. 

 

 Sobre o atendimento de especialistas, diversas vezes citados na resposta da secretaria, 

perguntamos: qual o tempo na fila de espera, em média, para os pacientes serem atendidos 

por especialistas? Podemos dar muitos exemplos de casos de espera de meses, incluindo o 

pediatra que atende na policlínica. 

 

 Como é possível que as doenças mais frequentes estejam relacionadas à poeira e o rejeito, 

como as dermatoses e os diversos problemas respiratórios, e, ao mesmo tempo, não haver 

diferença estatística entre o número de doenças antes e depois da lama? Existe uma 

contradição nesta informação.  

 

 

 

 

 

 


